
1 
 

  

Gemeenteraadszitting van 30 april 2019 om 19.30 uur 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 
Kristien Hulstaert, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique 
Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, 
Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van 

De Vyver, Kathleen De Schepper en Bjorn Vaerenbergh,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Raadslid Marijke De Graef was afwezig en werd verontschuldigd. 
             

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 

Openbare zitting. 
 

D 01 01.  Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019. 
 

D 13 02.  Kerkfabrieken: jaarrekeningen 2018 – advies. 
 

“ 03.  Belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij  

omgevingsvergunningen. 

 
WZ 04.  Toekenning renteloze lening voor nieuwbouw aan KLJ Beveren. 

 

D 39 05.  Goedkeuring uitbreiding takenpakket Energiehuis en 3-jarenplanning Interwaas. 

 
D 32 06.  Goedkeuring wegtracé wegenis- en rioleringswerken N450 tussen  

Kapelweg en E34. 
 

“ 07.  Goedkeuring wegtracé aanvraag omgevingsvergunning A&L Beheer,  
P. Van Raemdonckstraat te Beveren. 
 

“ 08.  Voorlopige vaststelling RUP Vijverweelde-Alcea te Beveren. 

 

D 31 09.  Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen studiebureau voor opmaak  
circulatieplan te Beveren. 

 
“ 10.  Vaststelling lastvoorwaarden aanleggen fietspaden langs N450, tussen 

Kapelwegel en op- en afrit van E34 op het viaduct. 
 
 

D 31 11.  Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor kleine  

verkeerstechnische projecten. 
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“ 12.  Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren wegen- en rioleringswerken in 

Merodestraat te Kieldrecht. 
 

“ 13.  Vaststelling lastvoorwaarden aanleggen fietspad langs spoorlijn 59 -  

fase 3C “stationsomgeving”. 
 

“ 14.  Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren van onderhoudswerken met gietasfalt 
gedurende 2019-2021. 

 
“ 15.  Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren van slemwerken gedurende 2019-2021. 

 
“ 16.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren en plaatsen pompinstallatie voor 

beregening van 2 terreinen van Waasland-Beveren. 

 

“ 17.  Vaststelling lastvoorwaarden uitbreiding en upgrade 

waterbehandelingsinstallatie Fort Liefkenshoek te Kallo. 
 

“ 18.  Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor nieuwbouw van een 
ontmoetingscentrum te Haasdonk. 

 
“ 19.  Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud gedurende 2019 in wijk Vesten te 

Beveren. 
 

“ 20.  Vaststelling lastvoorwaarden maaien van bermen en graslanden op traditionele 
en natuurlijke wijze gedurende 2019. 
 

“ 21.  Vaststelling lastvoorwaarden aankoop mini-graafmachine met  

aanhangwagen voor Technische dienst wegen. 
 

“ 22.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren 4 servers via raamcontract. 

 

“ 23.  Vaststelling lastvoorwaarden aankoop switches, firewall, wifi accespoints 
inclusief beheer en onderhoud in functie van administratief  
centrum en politiekantoor. 
 

“ 24.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren en plaatsen 2 core switches voor netwerk 
Gemeentelijk Technisch Instituut. 
 

“ 25.  Vaststelling lastvoorwaarden leveren kantenaanlijnmachine voor het 

Gemeentelijk Technisch Instituut en overname oude machine. 

 
“ 26.  Vervangen oude openbare verlichtingsarmaturen door ledverlichting. 

 
“ 27.  Kosteloze grondverwerving Rerum Novarumlaan te Vrasene. 

 
“ 28.  Kosteloze grondverwerving Kortbroekstraat te Vrasene. 

 

D 01 29.  Verkoop lot 68 in verkaveling Kastanjelaan te Kieldrecht. 

 
“ 30.  Verkoop perceel grond Kallobaan te Beveren. 
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D 03 31.  Vaststellen begrip dagelijks bestuur. 
 

D 01 32.  Goedkeuring voorstel statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor  

Waasland. 
 

“ 33.  Uitnodiging algemene vergadering IGS Westleden d.d. 5 juni 2019. 
 

SH 34.  Kennisgeving jaarverslag Drugpunt Waas 2018. 
 

D 01 35.  Ten verzoeke van Open Vld: maatregelen tegen leegstand in Winkeldorp 
Beveren. 

 

D 01 36.  Ten verzoeke van Groen: correcte weergave van gemeenteraadsverslag februari 

2019. 

 
Punt bij hoogdringendheid: inrichten woonwagenterrein te Beveren – aanpassen 

raming en budgetwijziging. 
 

Openbare zitting: 

 
Raadslid Benali, Sp.a, heeft een vraag in verband met het inschrijven in het secundair onderwijs. 

Hij wenst eerst terug te komen op de beslissing die de gemeenteraad heeft genomen in verband 

met elektronisch inschrijven. Hij denkt dat daar de juiste keuze gemaakt is omdat men anders weer 

kampeertoestanden gehad zou hebben. Hij denkt dat men ook wel verwacht had dat er nog 

mensen op de wachtlijst zouden belanden. Dat heeft hij wel gezien in de cijfers die werden 

voorgesteld tijdens de commissie. Wel positief was dat een paar weken voordat dan bleek dat een 

aantal kinderen op de wachtlijst zouden belanden, dat er ook investeringen werden aangekondigd 

alsook uitbreidingen van de scholen. De Vlaamse regering heeft dat deze maand beslist. Hij vraagt 

hoe snel de beslissing van de Vlaamse regering tot uitvoering gebracht zal kunnen worden en, of 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter Vincke verklaart de openbare zitting voor geopend en geeft vervolgens het woord aan 

de algemeen directeur. 

  

De algemeen directeur leest het ontwerpverslag van de gemeenteraadszitting van 26 maart 

2019. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag van de 

gemeenteraadszitting van 26 maart 2019. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter of er vragen zijn voor het vragenkwartier. 
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dat er voor gaat zorgen dat volgend schooljaar niemand op de wachtlijst zal belanden. Hij heeft 

begrepen dat er deze keer 110 jongeren op de wachtlijst staan. Dat is wel een beetje meer dan 

vorig jaar. Hij denkt dat als de uitbreiding er niet snel komt er volgend jaar nog een grotere 

wachtlijst komt. Misschien wordt het deze keer nog weggewerkt, net zoals vorig jaar. Maar het zal 

nipt zijn en hij vreest toch wel voor volgend jaar als de uitbreiding er niet snel genoeg komt. Hij 

vraagt of de schepen kan toelichten hoe de timing zit en wat er exact met deze investering van de 

Vlaamse regering kan gebeuren en op welke termijn. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft een vraag over hetzelfde punt. Hij stelt de vraag wat er nog 

gedaan kan worden zodat de kinderen van Beveren in hun eigen gemeente nog een plaats vinden. 

Er is gezegd dat de wachtlijsten nog kunnen veranderen. Als mensen van buiten Beveren in 

Beveren een plaats innemen, dan zijn de kinderen van Beveren wel verplicht om daar, waar ze 

dubbel ingeschreven staan, bijvoorbeeld Sint-Niklaas, naar school te gaan. 

 

Schepen Claus zegt dat het inderdaad zo is dat in de paasvakantie het bericht kwam dat de 

gemeente meer dan vier miljoen euro subsidie krijgt, verdeeld over de drie secundaire scholen 

(netten). Er zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. De scholen worden geacht om binnen 

de drie jaar de geplande bouwwerken te realiseren, anders verliezen ze die subsidie. Bij het 

indienen van het dossier moest het dus al redelijk concreet zijn. Men moest echt concrete plannen 

hebben met eventueel al de bouwvergunning erbij. Alle drie de scholen hebben er zeer hard aan 

gewerkt om hun dossier op een realistische wijze in te dienen. Voor de drie scholen lijkt het wel 

realistisch om het ingediende dossier binnen de drie jaar te realiseren. Het spijtige aan de 

uitbreidingsronde is dat er tijdens de uitvoering van de werken geen containers mogen worden 

geplaatst. Dat zou de snelste oplossing zijn, ook naar volgend jaar toe.  

Wat betreft de vraag van collega Buyl, hij weet dat als wordt gestart met een digitaal 

aanmeldsysteem dit moet voldoen aan een aantal regels. Dit is uitgebreid besproken tijdens de 

commissie. Er moet de toelating voor zijn van de Vlaamse Commissie Leerlingenrechten en er moet 

worden voldaan aan een aantal criteria. Woonplaats van de betrokkene mag voor het secundair 

onderwijs niet als criterium genomen worden. Dat is logisch omdat er ook gemeenten zijn waar 

geen secundair onderwijs wordt aangeboden. Dat zou anders betekenen dat die leerlingen overal 

uit de boot vallen. In Antwerpen en in de omliggende steden en gemeenten is er een 

capaciteitsprobleem op dit moment. Het is niet alleen een probleem in Beveren maar ook op 

Vlaams niveau. Vandaar dat men in het secundair onderwijs, ook gezien de specifieke richtingen 

die aangeboden worden in de secundaire scholen, niet de woonplaats als criterium kan gebruiken. 
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Dat wil dus inderdaad zeggen dat er op de wachtlijst ook kinderen van Beveren staan. De schepen 

begrijpt de frustratie van de mensen. Het is heel jammer dat de kinderen van de gemeente niet in 

de eigen gemeente naar school kunnen gaan, maar men probeert er wel alles aan te doen om de 

wachtlijsten weg te werken. Het is nu nog wat te vroeg om daar al zicht op te hebben. Het 

aanmeldsysteem werkt met een ticket dat de mensen krijgen en zij moeten dat ticket gaan 

verzilveren op de secundaire scholen. Dat is nu nog volop aan de gang en ze weet niet hoeveel 

mensen effectief die tickets gaan verzilveren. Donderdag wordt er pas afgesloten in Antwerpen, 

dus waarschijnlijk zijn er ook dubbele inschrijvingen in Antwerpen en in Beveren en weten die 

mensen of ze plaats hebben in Antwerpen of in Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is al geweten 

ondertussen. Normaal zal rond 16 mei de info aangaande de inschrijvingen gekend zijn en zullen 

de scholen er alles aan doen om de wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken. 

 

Raadslid Benali zegt dat als hij het goed begrijpt het tussen nu en een jaar met containers zou 

moeten kunnen met het geld van de overheid. Dus hij hoopt dat de gemeente de scholen daar wat 

in kan steunen. Voor de stenen gebouwen is het afwachten hoe snel de projecten evolueren en 

daar kan hij ook alleen maar hopen dat de gemeente ondersteunt om eventuele obstakels uit de 

weg te helpen. Hij begrijpt natuurlijk wel dat een gebouw er niet van de ene op de andere dag 

staat. Het is te hopen dat men er zo snel mogelijk in slaagt om de capaciteit uit te breiden. 

Uiteindelijk draait het niet om het inschrijven op zich. Of dat nu elektronisch is of kamperen op 

straat, het is vooral een capaciteitsprobleem. 

 

Schepen Claus wil daar wel aan toevoegen dat de gemeente al een rentetoelage geeft aan de 

campus om hun infrastructuur zo snel mogelijk te vernieuwen. Voor het GO is dat niet van 

toepassing want die worden sowieso 100% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor het 

Gemeentelijk Technisch Instituut zal de gemeente de verantwoordelijkheid nemen als het nodig is. 

Ze is ervan overtuigd dat iedereen hard werkt om zo veel mogelijk capaciteit bij te creëren.  

 

Burgemeester Van de Vijver wil aanvullend het volgende opmerken. Misschien zou het wenselijk 

zijn om te kijken of de andere Waasse gemeenten die geen inspanningen leveren op het vlak van 

secundair onderwijs mee solidair kunnen zijn. In feite lost Beveren ook een stuk het probleem van 

andere gemeenten op die geen inspanningen leveren. In die zin ziet men momenteel een aantal 

verschuivingen van andere gemeenten waarbij Beveren als schoolgemeente aantrekkelijker 

geworden is. Maar Beveren kan ook niet alles oplossen. Er is een duidelijke verschuiving vanuit 
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Zwijndrecht richting Beveren. De capaciteitsproblematiek is een ruime problematiek. Hij denkt dat 

het belangrijk is dit eens in een ruimere context te plaatsen. 

 

Raadslid Dierickx, Open VLD, heeft twee kleine vraagjes. Enerzijds heeft de vernieuwde 

bibliotheekraad onlangs plaatsgevonden. Hij heeft vernomen dat daar een vraag is gesteld 

omtrent de boetes. Die gaan nu naar de gemeentekas en niet naar de bibliotheek zelf. Er is wel 

animo om dit te veranderen en de boetes rechtstreeks naar de bibliotheek te laten vloeien. De 

schepen was daar blijkbaar niet zo happig op. Hij vraagt zich af of er cijfers zijn over de omvang van 

de boetes op jaarbasis en hoe die zich verhouden tot de werkingskosten. 

 

Schepen De Meulemeester belooft dit verder te onderzoeken. 

 

Raadslid Dierickx stelt zijn tweede vraag. Hij was vorige week getuige van een bijna-ongeval op de 

N70 ter hoogte van De Notelaar. Een oudere dame stak over ter hoogte van de Notelaar naar De 

Beuken toe. Hij heeft gehoord dat er vaak mensen van de Notelaar gaan eten in De Beuken en 

omgekeerd. De situatie op de N70 is toch wel vrij gevaarlijk gezien de drukte daar. Hij weet dat het 

een gewestweg is, maar hij vraagt of er een mogelijkheid is om toch nog eens bij het gewest te 

benadrukken dat die oversteek veiliger moet, om ongevallen te vermijden. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat er in de vorige legislatuur een project was in samenspraak met 

de diensten van het gewest, om met eenvoudige middelen, als het ware een pot verf, de 

belijningen en de rijstroken op die plaats van de N70 aan te passen. Dat verloopt op een 

gewestweg via de provinciale verkeerscommissie, dus dat is een structuur waarbij alle partners 

hun zegen moeten geven over dat concept. Nu was er in die omgeving op dat moment een kliniek 

in aanbouw. De in- en uitrit van de kliniek gecombineerd met de diensten van het OCMW. Hij heeft 

het zelden meegemaakt, maar op die bewuste provinciale verkeerscommissie hebben de 

deskundigen van het gewest gezegd dat zij om die reden een aantal praktische zaken willen 

herbekijken. Ondertussen is men bijna een jaar verder. Maar er was dus een concept en de 

gemeente probeert dat nog altijd rond te krijgen. Dat houdt onder andere een soort middeneiland 

in om de oversteekbewegingen in twee keer te doen. De vraag naar de stand van zaken zal zeker 

opnieuw worden voorgelegd aan het Vlaams gewest. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, heeft twee vragen. Enerzijds over een actueel ontvangen 

collegebeslissing over de Werkgroep Doel, meer bepaald de schrijversgroep die de opdracht 
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gekregen heeft voor de uitwerking van het toekomstperspectief voor Doel. De schrijversgroep is 

een initiatief van de Vlaamse overheid. Hierin zetelen het havenbedrijf, de Maatschappij 

Linkerscheldeoever, alsook verschillende instanties van de Vlaamse overheid. Daar zetelen ook 

andere actoren in zoals de bewonersgroep Doel 2020, de studenten en professoren van Doelland. 

Hij leest in de recent ontvangen collegebeslissing ‘extra containercapaciteit Antwerpen, werkgroep 

Doel schrijversgroep weigering. Het college beslist om geen vertegenwoordiger af te vaardigen om 

mee te schrijven aan de opdrachtomschrijving en het bestek voor de uitwerking van het 

toekomstperspectief voor Doel omdat het gemeentebestuur niet gelijk gesteld kan worden met 

actiegroepen als Doel 2020 of Doelland.’ Het komt hem bijzonder hooghartig over dat het college 

zegt dat het met die mensen niet aan tafel wil gaan zitten. Het is een initiatief van de Vlaamse 

overheid. De Vlaamse overheid heeft geen problemen om met die mensen aan tafel te zitten en 

ook het havenbedrijf heeft daar geen probleem mee. Het college zegt verder dat er een bilateraal 

overleg met de gemeente uitgebouwd moet worden. Dus omwille van andere gesprekspartners 

zegt het college niet deel te nemen omdat die mensen ook deelnemen, maar het eist wel dat er een 

bilateraal overleg wordt uitgebouwd. Dat is toch echt wel geen positieve opstelling en het is toch 

wel bijzonder spijtig dat het college zich zo opstelt. Hij dacht eerst dat het een 1 aprilgrap was, 

maar dat blijkt het niet te zijn. Hij vraagt of er nog teruggekomen kan worden op die beslissing en 

of het college toch kan deelnemen aan die schrijfgroep met de opdrachtbeschrijving om voor Doel 

een toekomstperspectief uit te bouwen.  

 

Schepen Vlegels vindt het een beetje eigenaardig dat er een aantal groepen die uitgegroeid zijn tot 

een politieke partij, aan tafel zitten in die schrijversgroep en andere politieke partijen daar niet 

inzitten. Het college vindt dat de gemeente het recht heeft rechtstreeks te onderhandelen over een 

deelgemeente van Beveren. Hij denkt dat de huidige werkwijze niet goed is, maar hij gaat zich niet 

mengen in die discussies. Het standpunt van de gemeente is duidelijk. De gemeenteraad heeft in 

het verleden, tot twee driemaal toe, het standpunt bevestigd rond de toekomst van Doel en het 

Saeftinghedok. Het college gaat dat verdedigen en gaat dat bilateraal doen, natuurlijk rekening 

houdend met andere inbrengen. Het college wil wel rechtstreeks in gesprek gaan met de 

initiatiefnemers om een standpunt te bepalen en dit uit te leggen. De gemeente is tenslotte 

verantwoordelijk voor een deel van de realisatie van die plannen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het nog altijd wachten is op het voorkeursbesluit van de 

Vlaamse regering. Dat is aangekondigd voor eind april. Hij denk dat de huidige Vlaamse regering 

zich moet reppen, want als hij niet mis is, zijn er tussen nu en een maand ook Vlaamse 
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verkiezingen. Vanaf einde mei kan er een nieuwe regering komen. Het college wacht af met welk 

voorkeursbesluit deze regering of eventueel een volgende regering zal komen. Tot hier toe ligt er 

een plan op tafel, maar dat is niet goedgekeurd door de regering. Het raadslid zegt dat het vrij 

hooghartig is. Het college heeft niet de indruk dat dat binnen het Vlaams Gewest als hooghartig 

wordt bekeken. In de tussentijd is er een datum geprikt waarop het college gezamenlijk met een 

aantal mensen van gedachten zal wisselen, onder andere over de voorstellen die door deze 

regering en anders hopelijk door de volgende regering ten opzichte van Doel zullen goedgekeurd 

worden. Hij denkt dat het college heeft gezegd constructief mee te willen werken aan de hand van 

de beslissingen die de Vlaamse regering daaromtrent zal nemen. Hij denkt dat het ook moeilijk is 

als Doelland later eventueel betrokken partij wil worden en in aanmerking wil komen om effectief 

een visie te ontwikkelen voor Doel en nu in die werkgroep zit. Dan is het moeilijk want dan zijn ze 

betrokken partij en hebben ze voorkennis. Hij denkt dus niet dat het hooghartig is, maar dat het 

een duidelijke visie is vanuit de gemeente Beveren die door iedereen ook aanvaard wordt. 

 

Raadslid Stevenheydens richt zich enkel tot schepen Vlegels omdat de burgemeester zaken heeft 

gezegd waar zijn vraag niet over ging. De schepen heeft zojuist duidelijk gezegd dat, omdat er 

iemand van een actiegroep die al twintig jaar bestaat vorig jaar mee heeft gedaan aan de 

verkiezingen, dat dit voor hem een reden is om niet aan tafel te gaan zitten bij een initiatief van de 

Vlaamse regering. Dat vindt hij toch wel heel eigenaardig, zeker omdat 18 jaar geleden bepaalde 

mensen uit die groep gezamenlijk met de schepen op de lijst stonden. Toen heeft hij tegen de pers 

gezegd dat de strijd van Doel 2020 ook de strijd is van Boudewijn Vlegels. Nu zegt Boudewijn 

Vlegels dat hij niet aan tafel wil gaan zitten in de werkgroep Doel omdat daar mensen van Doel 

2020 in zitten. Hij vindt dat echt hooghartig. Het is zijn eigen minister Ben Weyts die het voorstel 

doet en hij vindt het heel opmerkelijk dat het college beslist niet deel te nemen aan de Werkgroep 

Doel omdat Doelland en Doel 2020 erin zitten. Dat is toch niet te verstaan. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het college heeft besloten rechtstreeks te interveniëren wat de toekomst 

van Doel betreft. Er is daarover een duidelijk standpunt en dat wordt meegedeeld aan de 

gemeenteraad op het moment dat de tijd er rijp voor is. Het college wil niet in een groep zitten met 

andere mensen. Doel is een deelgemeente van Beveren en hij denkt dat eindelijk eens gezegd moet 

worden dat Beveren daarover rechtstreeks moet kunnen meepraten, niet via via. 

 

Raadslid Stevenheydens stelt dat het een het ander niet uitsluit. 
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De voorzitter verzoekt raadslid Stevenheydens zijn tweede vraag te stellen. 

 

De tweede vraag van raadslid Stevenheydens gaat over zwerfvuil. Dat is toch wel een zeer 

belangrijke problematiek. Hij hoorde vorige week, dat als er meldingen worden gedaan bij het 

meldpunt omtrent zwerfvuil en als de gemeente niet bevoegd is omdat het haar eigendom niet is 

waarop het zwerfvuil aanwezig is, de klager te horen krijgt welke instantie hiervoor wel bevoegd is. 

De melder wordt verzocht zelf met die instantie contact op te nemen om te zien of het afgehandeld 

kan worden. Hij wil vragen of het meldpunt meer kan zijn dan enkel een doorgeefluik en ook voor 

de verdere afhandeling van deze sluikstorten de opvolging doet in plaats van dat inwoners telkens 

met een of andere overheid die dan bevoegd is dat moeten gaan doen. Dus zijn vraag is of het iets 

meer kan zijn dan enkel een doorgeefluik. 

 

Schepen Kegels weet dat het in het verleden een probleem kon zijn, maar dat het vandaag de dag 

redelijk goed wordt opgevolgd omdat er contact wordt opgenomen met de milieudienst. In vele 

gevallen nemen zij zelf contact op met de verschillende overheden. Er zijn wel wat overheden, 

zeker aan de noordzijde, van wie de eigendommen kunnen zijn. In principe moet uitgezocht 

worden van wie de eigendom is alvorens iemand ter plaatse gestuurd kan worden. Vaak gaat de 

gemeente zelf ter plaatse of in samenspraak met Ibogem. Hij weet dat er weinig of geen klachten 

over zijn. Hij zal het in elk geval meenemen om het met het meldpunt te bekijken, maar hij had er 

geen weet van. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat hem deze week een aantal klachten ter ore zijn gekomen 

betreffende het zwembad te Beveren. Hij is daar gisteren voor naar de manager gegaan met de 

vraag of de klachten terecht zijn. De manager heeft toegegeven dat er de voorbije Paasvakantie 

een enorme toevloed is geweest van mensen van buiten Beveren die overlast veroorzaakten. De 

politie is een paar keer tussengekomen. De klachten die hem bereiken zijn dat de jeugd uit Beveren 

zich niet meer veilig voelt om nog in het zwembad van Beveren te gaan zwemmen. Zijn vraag is of 

er iets aan te doen is. Diegenen die overlast veroorzaken stappen ook op de bus en die hinderen 

daar nogal wat mensen. Het is niet meer prettig. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat het probleem allang was opgelost als het eenvoudig zou zijn. 

Het is niet alleen een probleem in Beveren, ook andere zwembaden hebben er een stuk mee te 

maken. Het is altijd in de kleine vakanties zolang de openluchtbaden niet open zijn dat jongeren 

van elders afzakken. De politie probeert het in samenspraak met de mensen van het zwembad, -
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want het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het zwembad om binnen het zwembad 

de orde te handhaven- en erbuiten is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de politie, om 

deze onder controle te houden. Dat moet ook niet worden overdreven, de handhaving is vrij goed 

gelukt. Er zijn een paar interventies geweest waar de politie in samenspraak met de directie van 

het zwembad geprobeerd heeft om kort op de bal te spelen en duidelijk te maken dat dat soort 

gedragingen niet getolereerd worden. Iedereen is welkom in het zwembad, maar er zijn regels en 

iedereen moet zich gedragen naar die regels. 

 

Raadslid Buyl zegt dat hij al van verschillende mensen heeft gehoord dat het niet meer plezant is 

om er nog naar toe te gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dan geeft men een toelage aan de 

eigen inwoners en die gaan wegblijven omdat het er niet meer leuk is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt nogmaals dat er een zekere problematiek is. Zijn kleinkinderen 

gaan er ook naartoe. Maar het gaat ook om voeling met wat er gebeurt. Men moet het niet 

dramatiseren, maar er is een zekere problematiek. Niet ieder jaar, maar met de regelmaat van de 

klok komt die terug. Het is ook al een aantal jaren geweest dat in de kleine vakanties geen 

problemen zijn geweest. Dus nu zijn er wel problemen geweest. Dat is een maatschappelijk 

overlastprobleem, dat is geen Bevers probleem en het is ook niet eenvoudig om het op te lossen. 

Optreden is achteraf, maar proactief is dat niet eenvoudig. De politie kan moeilijk de bussen aan de 

grens van de gemeente controleren bij wijze van spreken.  

 

Raadslid Buyl doet de suggestie om de toegangsprijzen te verhogen voor mensen van buiten 

Beveren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat momenteel al is. De mensen van buiten Beveren betalen 

meer dan de mensen van binnen Beveren. Het is een overlastproblematiek die zich niet alleen in 

Beveren stelt. Dat heeft er vooral mee te maken dat de openluchtzwembaden nog niet open zijn. Er 

zijn ook enkele jaren geweest dat Beveren deze problematiek niet kende. Anderzijds, in het 

verleden heeft de gemeente eens een private bewakingsfirma aangesteld om een stuk 

ondersteuning te geven in de tijd dat de gemeente zelf nog verantwoordelijk was voor het 

zwembad en zelf exploitant. 

 

Raadslid Buyl stelt een tweede vraag. Het betreft het zwerfvuil te Melsele in het park naast de 

supermarkt en de woning van dokter Delacave. Hij heeft foto’s gezien dat plastic zakjes met 
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huisafval gewoon langs de containers gezet worden. Hij vraagt of het mogelijk is om frequent te 

controleren of eventueel camerabewaking te plaatsen om de sluikstorters te betrappen. Het is 

toch niet de bedoeling dat huisvuil aan de openbare vuilbakken wordt gezet. 

 

Schepen Kegels zegt dat het hier niet het meldpunt is. Deze problemen stellen zich overal. Het zal 

ook wel gemeld geweest zijn en men zal er ook wel tegen optreden als dat kan. Deze discussie 

werd vorige gemeenteraadszitting ook gevoerd. De gemeente blijft dit kort opvolgen, maar het is 

niet altijd eenvoudig om te weten waar dat vandaan komt. Het is wel bekend dat het een algemeen 

probleem is. 

 

Raadslid Buyl stelt zijn laatste vraag. Een tweetal weken geleden is er een vrachtwagen 

tegengehouden op de Grote Baan in Melsele. Hetgeen waarvoor zijn fractie heeft gewaarschuwd 

wanneer de borden in werking gesteld gingen worden. Er werd beloofd dat de plaatselijke 

ondernemers er geen hinder van gingen ondervinden. Nu is er een chauffeur betrapt, 

tegengehouden en die heeft een vrij aanzienlijke boete gekregen. Hij vraagt of het in de toekomst 

opgelost kan worden. Hij heeft met de korpschef gesproken en die zei dat zolang de borden er 

staan zoals nu er niks aan te doen is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat klopt. In die zin heeft ook de korpschef toegegeven dat hij 

het college op een gegeven moment een beetje op het verkeerde been heeft gezet. Hij dacht, 

Beveren is één zone, maar dat klopt dus niet. De N70 is wel degelijk een barrière en als men over de 

N70 rijdt, komt men in een andere zone terecht. Het politiereglement zal op dat vlak aangepast 

moeten worden. Nu is het zo dat het veelal mensen zijn die vooral in de zone Schaarbeek zitten. Zij 

komen langs de andere kant en zodoende komen ze in een andere zone terecht. Sommige 

politieagenten verbaliseren, anderen geven een verwittiging. Dat is de politieverantwoordelijkheid 

zelf, maar in feite kunnen zij een pv opstellen en een boete geven. Dat is terecht. In de praktijk 

zouden ze dan rond moeten rijden via de Expressweg. Dat is natuurlijk absurd. Vandaar dat in het 

college is beslist om ook in de politiezone, wat betreft de drie gemeenten Stekene, Sint-Gillis en 

Beveren, er één grote zone van te maken zonder barrières. Maar dat zal ook in overleg moeten 

gebeuren met het gewest. Dat wil dus zeggen dat er ook een tonnageverbod komt op de N70. 

Momenteel is dat niet het geval, vandaar dat terecht kan geverbaliseerd worden. Dan moet er eerst 

een wijziging gebeuren aan het politiereglement. 
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Raadslid Buyl vraagt of, als er een tonnageverbod wordt ingelegd op de N70, dit niet in het 

vaarwater komt van de verplichte reisroute voor het uitzonderlijk vervoer. Naar zijn weten is de 

N70 een verplicht te volgen weg. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat allemaal juridisch bekeken moet worden. Als het 

tonnageverbod niet geldt op de N70 blijft men met de barrière zitten. De gemeente moet zich 

houden aan een aantal wettelijke regels. Zolang men door mag rijden op de N70 wil dat zeggen dat 

het een barrière is. Dat gebied wordt bij wijze van spreken in tweeën geknipt. Het zal juridisch 

bekeken moeten worden, ook met het gewest, of er uitzonderingen voor bepaald verkeer kunnen 

komen. 

 

Raadslid Buyl concludeert dat er op korte termijn nog geen oplossing in zicht is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de gemeente de wet moet naleven. Er is nu eenmaal de 

barrière. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft drie vragen. De eerste vraag is naar de stand van zaken naar 

aanleiding van een krantenartikel van vorig jaar, 28 april 2018. Er werd gesteld dat als er geen 

onverwachte kink in de kabel komt het tienjarig bestaan van de Warande gevierd kan worden met 

een definitieve heraanleg. De eigenaar, ING, heeft toen samengezeten met de aannemer en de 

winkelcentrumbeheerder waar de bereidheid was om tot een eventuele dading te komen. Zijn 

eerste vraag hierbij is of er een kink in de kabel is gekomen. Als alles vlot loopt, kan dan het 

tienjarig bestaan van de Warande gevierd worden met een eventuele heraanleg. Er werd 

afgesproken om nog voor de zomer van 2018 een proefstrook van de weg opnieuw aan te leggen. 

Hij denkt niet dat daar een echte proefstrook is aangelegd. Men heeft wel geprobeerd om de tegels 

te fixen en dat is wel op een hele vlotte manier gebeurd. 

 

Schepen Kegels weet dat er vorig jaar ook nog discussie over was op de gemeenteraad. Het is 

ondertussen al lange tijd bezig. Er blijkt ook weinig te veranderen ter plaatse. Als men naar de 

Warande zelf kijkt, dan ziet men eigenlijk weinig beweging, maar ondertussen is er een heel traject 

afgelegd. Zoals hij ook de laatste keer heeft gezegd op de gemeenteraad was het zo dat 

ondertussen nieuwe mensen aangesteld zijn om het in goede banen te leiden, experts en 

dergelijke. De vraag wie de verantwoordelijkheid op zich moet nemen blijft een juridisch kluwen. 

Hij heeft gezegd dat men toen op dat moment wel tevreden mocht zijn dat de investeerder de 
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afgelopen jaren alle kosten op zich nam. Wel tot een bepaalde hoogte, hij neemt dan de kosten 

niet meer op zich neemt totdat er een juridische uitspraak is. Uiteindelijk was het zo dat er in de 

zomer een proefopstelling ging gebeuren. Er ging een put worden gemaakt ter hoogte van de 

brasserie om te kijken wat daar de situatie was na de lekkende parking. Op drie plekken na was de 

problematiek opgelost. Ondertussen is de situatie onder controle. Er zijn geen lekken meer, ook 

niet in de winkelpanden of in de parking. Er wordt gewacht op wat juridisch de uitspraak is en wie 

uiteindelijk de verantwoordelijkheid zal nemen voor het heraanleggen van het openbaar domein. 

De gemeente is samen met het management van de Warande naar de datum aan het kijken. In het 

kader van de festiviteiten is het nu een beetje in mineur. Maar sinds de aanstelling van de nieuwe 

expert, die er via de aannemer is bijgekomen en de nieuwe man die er via de investeerder is 

bijgekomen, zijn de gesprekken over wie welk deel van de koek zal moeten betalen nog lopende. 

Ondertussen ligt dat dossier ook al 5,5 jaar op het bureau van de schepen. Hij hoopt dat in de loop 

van het jaar definitief een knoop doorgehakt kan worden. Volgende week worden wel de paaltjes 

gezet en wordt de Warande afgesloten voor wagens. Het zal al een enorm verschil geven dat er niet 

meer kan worden gereden. Voor de rest blijft hij aandringen om zo snel mogelijk tot een oplossing 

te komen zodat het openbaar domein overgedragen kan worden zoals in het begin afgesproken is 

en dat men verder kan met de verdere invulling en de inkleding van de Warande. 

 

Raadslid De Munck heeft twee opmerkingen. Hij vraagt of het mogelijk is om vanuit de gemeente 

de vraag te stellen. Er is wel wat oplapwerk gebeurd, maar een derde ligt daar vreselijk slecht bij. 

Zowel op de fiets als te voet is het een huzarenstukje om niet te vallen. Daarnaast vraagt hij of 

effectief iemand in gebreke is gesteld of dat men nog altijd naar elkaar aan het kijken is.  

 

Schepen Kegels zegt dat het uiteindelijk kijken is naar elkaar. In principe mag niemand aan het 

openbaar domein komen. Als iemand er morgen werken uitvoert, dan bekent die eigenlijk schuld. 

Dus de aannemer in kwestie gaat niet over tot operatieve werken ter plaatse omdat hij de schuld 

niet op zich wil nemen. Er is natuurlijk wel op aangedrongen omdat er een aantal kleine ongevallen 

gebeurd zijn. Maar die werken worden dan meestal door de investeerder van de Warande gedaan 

en niet door de aannemer. De gemeente heeft er niets mee te maken. Het zijn de investeerders die 

eigenlijk overgaan tot de werken. In principe mogen ze niet aan het openbaar domein komen. 

Buiten het feit dat er in dit geval ongevallen gebeuren. Toen hebben zij via een expert toegang 

gekregen tot dat domein om de nodige werken te doen. Langs de andere kant pakt de gemeente 

het openbaar domein volledig over op het moment dat het vrijgegeven wordt, dat wil zeggen op 

het moment dat de eigen technische diensten akkoord gaan met de goede staat van de weg. Hij 
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denkt dat niemand in de gemeenteraad akkoord zou gaan met het overnemen van openbaar 

domein als het niet honderd procent in orde is. Het is al lang lopend en de verantwoordelijkheid 

moet opgenomen worden. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. 

 

Schepen Van Roeyen doet een kleine toevoeging. Het is nog geen openbaar domein, het is nog 

altijd privaat. Er is een procedure hangende voor de rechtbank over de verantwoordelijkheid.  

 

Raadslid De Munck heeft een tweede vraag naar aanleiding van een infoavond voor de bewoners 

van de Ciamberlanidreef, Yzerhand en De Brownestraat. Daar werd toen geantwoord op een vraag 

vanuit het publiek dat De Brownestraat en de Ciamberlanidreef een 30km-zone zouden worden. 

Daar is voor hem onduidelijkheid over gezien het ooit is voorgelegd door Groen op de 

gemeenteraad en dat toen niet gevolgd is. Hij vraagt aan het college of de Ciamberlanidreef wel 

degelijk een 30km-zone wordt of niet.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het inderdaad zo is dat in een van de eerste debatten gesproken is 

over 50 kilometer per uur. Het raadslid zal ook weten dat het een verhaal is met bepaalde 

evoluties. Het is effectief wat hij op de infoavond heeft gezegd, er wordt gekozen voor 30 kilometer 

per uur. Er wordt ook gekozen voor fietssuggestiestroken. 

 

Raadslid De Munck vindt dit heel goed. Hij stelt zijn derde vraag in verband met de app Gemeente 

Beveren. Als je daar op doorklikt kan je naar nieuws uit de gemeente gaan. Dit was hem nog niet 

echt bekend. Er staat op de doorklikpagina een overzicht van persartikelen van de afgelopen drie 

weken. Hij vraagt of dit een nieuw ding is en of er nog kinderziekten inzitten. Volgens hem heeft hij 

maar één krant geselecteerd gezien. Er zijn drie grote kranten. De regionale kranten of regionale 

berichtgeving is daar niet in opgenomen. Hij vraagt of het een doelbewuste keuze is om een krant 

te selecteren met nieuws van Beveren of dat het nog onder constructie is. 

 

Burgemeester Van de Vijver kan het raadslid gerust stellen. Het is zeker en vast niet de bedoeling 

om één krant te selecteren en de anderen niet. De communicatie op een hedendaagse manier zit in 

volle evolutie. Hij vraagt om de diensten een beetje tijd te geven. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, heeft een vraag aan de schepen van mobiliteit die ze gisteren zou 

hebben gesteld op de commissie, maar ze heeft de mail pas vandaag gekregen in verband met de 

situatie die op komst is in de Sint-Elisabethstraat. In de mail staat dat de Grote Baan daar zal 
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worden afgezet en dat de Sint-Elisabethstraat voor een korte periode terug dubbele richting wordt. 

Er staat ook dat men ernstige hinder verwacht vooral rond de schooltijden. Ze vraagt zich daarbij 

af of, als het plots dubbele richting wordt en mensen op het einde moeten keren net op de plaats 

waar alle kinderen toekomen met de fiets, het niet het moment is om dit dan aan te grijpen om een 

test te doen, zeker ‘s morgens van acht tot half negen, en daar een schoolstraat van te maken 

zodanig dat er even geen wagens meer in kunnen. Ze denkt dat daar een hele gevaarlijke situatie 

kan ontstaan, te meer omdat er aan twee kanten gewerkt wordt in het midden van de Sint-

Elisabethstraat. Het is er dikwijls al moeilijk passeren met één auto, laat staan als het terug in twee 

richtingen is. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het inderdaad zo is dat voor de werken aan de nutsleidingen op de 

N70 men op twee heel specifieke momenten de Sint-Elisabethstraat moet dwarsen. Dat betekent 

dat aan de grens van de N70 of waar de Sint-Elisabethstraat aan de N70 komt daar geen enkele 

doorgang mogelijk is. Het gaat om een periode van een of twee dagen. De gemeente is zelfs in 

gesprek gegaan met de school met name over het stukje vooraan. De werken zijn zo gefaseerd dat 

men eerst van de oostelijke hoek naar de Burggravenstraat werkt en pas dan de ingreep gaat doen 

in de Sint-Elisabethstraat. Dus dat verschuift zelfs nog een beetje ten gevolge daarvan. Het gaat om 

een heel kort moment. De mensen die in de Sint-Elisabethstraat wonen, kunnen onmogelijk 

worden gegijzeld. Men kan de straat niet uit. Men kan niet over een sleuf van de nutsleidingen 

rijden. Als de mensen in de Sint-Elisabethstraat weg moeten, dan zullen zij even zeer uitzonderlijk 

in twee richtingen moeten rijden. De bedoeling is daar met de wijkagenten alle mogelijke 

flankerende maatregelen te treffen.  

 

Raadslid Hulstaert leest in de mail iets anders. Er staat van 6 tot 20 mei, dat zijn twee volledige 

weken. Er wordt verwacht dat een aantal mensen zich zullen vastrijden. Uiteraard moeten mensen 

die daar wonen de straat kunnen verlaten, maar als men gewoon van acht tot half negen de straat 

met een naderhek, zoals nu aan Sint Maarten gebeurt, afzet en er komt een bewoner die er uit 

moet, dan kan die er uit. Het gaat erom dat er geen mensen vanaf het Kerkplein inrijden die niet 

weten dat ze er op het einde niet uit kunnen en die daar ter hoogte van de scholen van ‘t Balloneke 

moeten draaien en terug uit moeten terwijl er iemand anders inrijdt en zo verder. Dat is een 

toestand die absoluut vermeden moet worden als het gaat om twee weken. Als het inderdaad 

maar gaat om enkele momenten dan is dat iets anders. Als het gaat om twee weken dan vindt ze 

het de moeite om een proefproject te doen met een schoolstraat. Misschien gaan mensen merken 
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dat het wel gaat om kinderen af te zetten aan het begin van de Sint-Elisabethstraat en ze verder te 

voet te laten gaan. 

 

Schepen Van Roeyen doet een kleine correctie. De twee weken gelden voor de zone, de fasering. 

Degenen die aanwezig waren op de infovergadering met de nutsmaatschappijen hebben daar 

kunnen horen dat het hele traject van de N70 in heel veel fases is opgesplitst. Het is die fase die een 

aantal dagen duurt en een stukje van die fase is het effectief openleggen met een hele sleuf over de 

volledige breedte van de rijbaan. De bedoeling is dat de nutsmaatschappijen dat op één of 

maximaal twee dagen doen. Dat is een stukje van een fase die langer duurt, maar het specifieke 

probleem is heel beperkt. Er zal politiebijstand zijn om de zaken zo goed als mogelijk onder 

controle te houden voor die hele korte periode. 

 

Raadslid Hulstaert is gerustgesteld dat het maar over een hele korte periode gaat, maar als zij een 

mail krijgt waarin staat dat er vooral rond de schooltijd ernstige hinder wordt verwacht, dan is zij 

gealarmeerd.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat men zaterdag heeft mogen genieten van een mooie open deur 

in het Molenbeekpark. Een stuk waar de gemeente terecht trots op is. Blijkbaar zijn er wel wat 

mensen die ongerust zijn en die vragen stellen over waarom de gekapte populieren niet opnieuw 

worden aangeplant. Ze vraagt ook hoe ongerust men moet zijn over de grote waterval. Bij haar 

gingen een aantal alarmbellen af en ze heeft contact opgenomen met de provincie. Het blijkt dat er 

een waterstudie gemaakt is door de provincie waaruit een aantal voor haar zorgwekkende 

scenario’s naar boven komen. Het blijkt dat die zone bij hoogwater en storm, dat is al langer 

bekend, voor heel wat omwonenden precair zal zijn. Het plannetje van de zones die gekleurd 

worden als mogelijke gebieden die er last van zouden hebben, is verontrustend. Er zijn 

verschillende scenario’s voorgesteld, de ene al iets meer gericht op het Molenbeekpark zelf, de 

andere iets meer gericht op stroomopwaarts of stroomafwaarts. Ze is geïnteresseerd in wat het 

college er mee aan het doen is. Wanneer is men van plan er mee naar buiten te komen en wat zal er 

gedaan worden. In de studie staat duidelijk dat kleine maatregelen niet voldoende zullen zijn. Dat 

zal het college al langer weten. Er is steeds meer verharding in de buurt waardoor dat stuk ook 

meer risico loopt op overstroming. Ze vraagt zich af of er wordt gekozen voor de focus op het 

Molenbeekpark zelf waarbij men kan bufferen door die put te gaan graven of door eventueel een 

dure pompinstallatie te zetten. De studie toont zelf eigenlijk aan dat een combinatie van een 

aantal scenario’s, of toch zeker een scenario waarbij stroomopwaarts en stroomafwaarts wordt 
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geïnvesteerd in een aantal verbredingen van de grachten, dat die wellicht ook wat onteigeningen 

met zich mee zullen brengen. Ze begrijpt dat absoluut moet worden vermeden dat mensen 

ongeruster worden, maar ze denkt ook dat het noodzakelijk is om geïnformeerd te zijn over welke 

mogelijkheden er zijn en op welke termijn de raad zicht krijgt op het standpunt van het college en 

welke stappen het college het liefst wil zetten.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de studie nog niet af is. Hij kan vermoeden wie de bron van het 

raadslid is, maar de studie is dus niet af. Het college heeft al verschillende keren samengezeten 

met de provincie om de eerste resultaten op basis van een simulaties, die betrekking hebben op 

mogelijke wateroverlast, te bespreken en op welke manier daaraan een oplossing gegeven kan 

worden. Er zijn een aantal scenario’s uit voortgekomen en die worden verder onderzocht. Er zijn 

momenteel een aantal peilingen die verder resultaat moeten geven. Op basis daarvan komt men 

terug bijeen om daar eventueel een actieprogramma uit te destilleren. Gans het valleigebied rond 

de Grote Baan en de Molenberg is watergevoelig. Dat is een gebied dat water moet bufferen. Een 

van de onderzochte mogelijkheden is om dat verder af te graven. Maar als het waterpeil een 

bepaald niveau heeft dan heeft afgraven onder dat waterpeil geen enkele zin. Dan wordt er geen 

extra buffer gecreëerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het dus geen enkel resultaat geven om dat 

gebied verder af te graven. Hij roept op nog voorzichtig te zijn. Dat is ook de reden dat er nog geen 

voorlopige conclusies naar buiten komen. Dat zou enorm veel paniek teweeg brengen. Het college 

wacht af tot het duidelijkheid heeft. Maar zoals momenteel de resultaten er voorliggen heeft het 

geen enkel effect om dat gebied verder af te graven. De extra buffering zou vrij minimaal zijn. In het 

verleden is dat gebied, woongebied of woonuitbreidingsgebied, omgezet naar parkgebied. De 

gemeente heeft dure gronden moeten kopen om er voor te zorgen dat er niet verder werd 

gebouwd in dat gebied. Dat zou totaal onverantwoord geweest zijn gezien de wijken die al 

gerealiseerd zijn. Deze moesten toen serieus opgehoogd worden om wateroverlast te vermijden. 

Ophogen wil ook zeggen dat er buffercapaciteit wordt weggenomen. Dus hij vraagt de studie af te 

wachten. Pas daarna kan er terug aangeplant worden. De bomen die gerooid zijn, zullen terug 

aangeplant worden. Dat was toch de bedoeling. Een van de andere mogelijkheden zou dus ook 

kunnen zijn dat de baangrachten een stuk worden verbreed en dat daar een aantal schotten 

worden ingebouwd zodanig dat het water kan worden bijgehouden en het niet wegloopt. Na 

afronding van het onderzoek zal worden gekeken wat financieel mogelijk is, wat de provincie zal 

doen en wat eventueel de gemeente moet doen. Dan zal er zeker en vast een 

commissievergadering rond gegeven worden. De problematiek die het raadslid stelt is terecht. 
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Raadslid Vermeulen zegt dat ze de info heeft gekregen door een mail te sturen naar de betrokken 

ambtenaar. Ze heeft de info dus ook van de betrokken ambtenaar gekregen. Ze kan de mail 

doorsturen. Er zit geen enkel ander verhaal bij.  

 

Burgemeester Van de Vijver heeft niets geïnsinueerd.  

 

Raadslid Vermeulen zegt dat de studie waarvan sprake af is. Het is een hydraulische studie, dat is 

wellicht een onderdeel van het proces. In de studie staat duidelijk de conclusie dat het aan de 

lokale overheden is om te bekijken welke van de acht scenario’s, er zijn meer lokale overheden bij 

betrokken dan enkel Beveren, of een combinatie de voorkeur geniet. Ze is blij dat het college er 

mee bezig is. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat de gemeente en de provincie gemeenschappelijk 

bijkomende onderzoeken hebben gevraagd. De provincie zal ook een aantal dingen doen, die voor 

de gemeente enorm belangrijk zijn maar zich niet afspelen op het grondgebied van Beveren. Met 

name de uitbreiding van het bufferbekken dat in Sint-Gillis. Voor Vrasene is dat enorm belangrijk. 

Het water van Nieuwkerken en van Sint-Gillis stroomt allemaal naar Vrasene omdat dat veel lager 

ligt. Als daar een stuk extra gebufferd kan worden dan is er minder probleem om het water in 

Vrasene weg te werken. Dus het is allemaal wat ingewikkelder dan dat. Er zal wel een stuk 

onteigening moeten gebeuren. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nog een vraag. Op het moment dat de raad het huishoudelijk reglement 

heeft gekregen, heeft haar fractie een vraag gesteld over burgerparticipatie en hoeveel 

handtekeningen er moesten worden verzameld. Er is toen gezegd dat het een apart document ging 

zijn. Ze vraagt wanneer de raad dit kan verwachten. 

 

De algemeen directeur zegt dat het de bedoeling is dit naar het college te brengen in de komende 

twee weken. Het is momenteel in opbouw met een betrokken ambtenaar. Die is een tijdje ziek 

geweest en daardoor is het een tijdje blijven liggen.  

 

Raadslid Maes, Groen, heeft twee vragen. Sinds kort zijn er drie hekjes in de wegel van Cortewalle 

ter hoogte van de IJzerstraat geplaatst. Een ingreep die voor hem moeilijk te plaatsen is in een 

degelijk fietsbeleid. Momenteel kunnen er enkel nog tweewielers door die wegel rijden. Alle andere 

vervoersmiddelen, genre bakfiets maar ook fietsen voor andersvaliden en fietskarren, kunnen deze 
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wegel niet meer gebruiken. Deze week stond er iemand aan zijn deur die er was gevallen door de 

zigzagbeweging die er gemaakt moet worden. Hij heeft te horen gekregen dat het ook voor 

kinderen heel moeilijk is om die zigzagbeweging te maken. Kortom, bestuurders die minder 

stuurvast zijn, hebben daar de nodige problemen. Hij merkt op dat overal in Vlaanderen, zelfs in 

Nederland waar hij vorige week een paar kilometers heeft afgelegd, alle paaltjes worden 

verwijderd op fietspaden omdat ze gewoon niet praktisch zijn. Hier worden er geplaatst. Er zijn 

naar zijn mening in die brede straat andere oplossingen mogelijk om de veiligheid van de zwakke 

weggebruiker te verhogen dan die paaltjes.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het de bedoeling is om in het project Spoorweglaan-Appelstraat 

de uitkom van die fietswegel volledig te integreren in een nieuw ontwerp. Met vormen van 

uitstulping op een manier die verkeerstechnisch gepast is om de fietsers in het verkeer te brengen. 

Dus de structurele oplossing zit in het dossier Spoorweglaan. Hier was het de bedoeling om op de 

rand van het voetpad beugels te zetten. De gemeente probeert, de denkwijze van het raadslid 

indachtig, de fietsers te beschermen tegen kamikazegedrag wanneer men zich op de weg 

katapulteert en op die manier een bocht van negentig graden af te dwingen. Daar is bij de 

uitvoering iets fout gelopen. In eerste instantie heeft een landbouwer uit de onmiddellijke 

omgeving daar heel wat commotie over gemaakt en heeft hij een aantal mensen van het 

gemeentebestuur ingeschakeld omdat de toegang naar de weide niet meer bereikbaar was. Hij 

moet eerlijk zeggen dat de betrokken ambtenaar volledig ter goede trouw heeft geprobeerd een 

oplossing te vinden door twee dingen te doen, men is die beugels anders gaan plaatsen en ze 

kunnen weg genomen worden. Het weg neembaar maken was bedoeld om de landbouwer zijn 

weide te laten bereiken, maar men heeft dan een plaatsing gedaan die niet optimaal is. Men heeft 

gedacht om ze ver genoeg uit elkaar te zetten. Men geeft aan dat men wel kan passeren met 

bakfietsen, maar het is niet bij iedereen zo dus het is niet ideaal. Er is nu wel terug het idee om de 

initiële ingreep uit te voeren. Dus het raadslid heeft een punt. Het is volledig ter goeden trouw door 

de ambtenaar niet helemaal perfect opgelost.  

 

Raadslid Maes vraagt of het aangepast wordt.  

 

Schepen Van Roeyen zegt dat het de bedoeling is ze terug te plaatsen aan de rand van het voetpad, 

maar wel weg neembaar vanwege de discussie met de betrokken landbouwer. Hij wil eerst nog 

even onderzoeken of de landbouwer geen andere uitweg of toegang heeft naar dat perceel dat 
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daar in het binnengebied ligt. Het is een vrij brede fietswegel. Men gaat ter plaatse kijken of er 

alternatieven zijn. 

 

Raadslid Maes stelt zijn tweede vraag. Het is een vraag naar aanleiding van zijn tussenkomst op de 

vorige gemeenteraad omtrent het wegtracé Grote Baan – Hazarddam waar schepen Van Esbroeck 

verwees naar de zaal die ontwikkeld gaat worden op de site van Sabot. Een zaal voor 150 personen 

als hij het goed heeft begrepen. De schepen zei dat het niet veel minder is dan de huidige capaciteit 

van circa 180. Bij nader onderzoek, onder andere bij Chiro Melsele, spreken we daar toch eerder 

over 250 mensen die daar geplaatst moeten kunnen worden als het gaat over een eetavond. Toch 

een groot verschil met 180. Daarom legt hij graag nogmaals de nadruk op de noodzaak van een 

grote ruime zaal voor Melsele. Het is misschien een idee om het principe met verschuifbare 

tussenstukken te werken waardoor twee vergaderzalen kunnen geïntegreerd worden indien nodig 

om tot een grote zaal te komen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de manier waarop de Chiro het centrum gebruikt om daar 250 

mensen in te krijgen niet de normale berekening van het aantal personen op een vierkante meter 

is. Hij is ervan overtuigd dat als zij in de nieuwe zaal in Melsele dezelfde opstelling van stoelen en 

tafels zullen doen, dat er meer dan 150 in zullen kunnen. De schepen komt er zelf dikwijls genoeg. 

De manier waarop men daar moet gaan eten is niet dat men daar veel plaats heeft om tussen de 

rijen te lopen. Als men op dezelfde manier de stoelen gaat zetten in het nieuwe 

ontmoetingscentrum, dan zal er niet veel verschil op zitten.  

 

Raadslid Maes lijkt het idee van de verschuifbare stukken toch goed. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er aan die kant geen vergaderzalen zijn. Aan die kant is er een 

onderdoorgang en aan de andere kant is er een stuk dat is ingedeeld als vergaderzaal, maar die 

grenzen niet aan elkaar. Dus daar is die mogelijkheid niet. Aan de andere kant een zaal voorzien 

voor 250 mensen die dan maar twee keer per jaar gebruikt wordt, is totaal niet in verhouding tot de 

investering.  

 

Raadslid Maes denkt dat het misschien uitnodigend kan zijn voor grote verenigingen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er wel volk voor moet zijn. De intentie kan er zijn, maar men er wel 

250 man in krijgen. 
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Raadslid De Wael, N-VA, wil terugkomen op het vorige punt. Zijn fractie is voor een stuk wel 

voorstander van de beugels die geplaatst zijn. Hij snapt het punt van collega Maes. Hij is ook heel 

blij met het antwoord van schepen Van Roeyen dat er een geïntegreerde oplossing komt. Hij 

begrijpt ook dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen. Hij is toch ook blij dat die beugels zijn 

geplaatst omdat de verkeersonveiligheid werd gecreëerd door de geparkeerde wagens. Dat is nu 

een stuk weggewerkt. Er is ook iemand aan zijn deur geweest en die heeft die vraag gesteld. Hij 

hoort van de schepen dat er een compromis in de maak is en dat ziet hij graag tegemoet. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, wil ook tussenkomen op dat stuk. Hij moet zeggen dat hij om een iets andere 

reden er ook niet volledig tegenstander van is. Wat het probleem is met de beugels die geplaatst 

zijn, is dat daar redelijk veel brommers tegen hoge snelheid doorreden en dat dat wel zeer 

gevaarlijk en hinderlijk was voor de fietsers en voetgangers die in die wegel rondliepen of 

rondfietsten. 

 

De voorzitter wil dit punt afsluiten. De diensten gaan het bekijken. Het zal geoptimaliseerd worden 

in functie van alle weggebruikers, zowel de landbouwer als de fietsers als de fietskargebruikers.  

 

 

De voorzitter rondt hiermee het vragenkwartier af. 

02. Het Centraal Kerkbestuur diende op 18 februari 2019 de jaarrekeningen over 2018 in van de 11 

verschillende kerkfabrieken in Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil in de rand van dit agendapunt vragen naar een stand van zaken van het 

kerkenbeleidsplan. Hij vraagt of er in het te vormen bestuursakkoord van deze coalitie een 

kerkenbeleidsplan is voorzien, in hoeverre er visies zijn en of het college daar in de begroting rekening 

mee heeft kunnen houden. 

 

Burgemeester Van de Vijver geeft aan dat het bestuursakkoord nog niet af is. Er wordt hard aan 

gewerkt. Financiële middelen moeten daar ook nog in voorzien worden en dat zal dus gebeuren. Het is 

verplicht dat het kerkenbeleidsplan jaarlijks wordt geëvalueerd. Hij heeft binnenkort een gesprek met 

het centrale kerkfabriek over de meerjarenbegroting en dat zal zeker en vast ook aan bod komen. Dat 
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kan de gemeente niet eenzijdig doen. Er zijn maar een paar kerken eigendom van de gemeente en dan 

nog is het niet de bedoeling om bij wijze van spreken het contract met de kerkfabrieken op te zeggen. 

Dat kan wettelijk gezien ook niet. Dus dat moet in samenspraak gebeuren. Er zijn een aantal visies, 

maar het is niet de bedoeling dat hij die hier vanavond gaat meedelen. Er zal worden afgetoetst, 

vooral in het kader van het medegebruik om toch wel een aantal stappen te zetten naar de toekomst. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de raad het er al een aantal keer over heeft gehad. Het zijn niet zomaar 

een paar kerken, het zijn er wel meer dan een paar waar de gemeente eigenaar van is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het er drie of vier zijn.  

 

Raadslid De Munck zegt dat het inderdaad interessant is als het een keer toegelicht kan worden in een 

commissie. Er is al lang de vraag van partijen om daar wat meer zicht op te krijgen. Ook om vanuit de 

gemeenteraad mee te kunnen nadenken over een toekomstvisie voor gebouwen die heel lang in 

dienst hebben gestaan van een geloofsgemeenschap en die nu eventueel terug een heel belangrijk 

dienst kunnen verlenen aan de gemeenschap.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat raadslid De Munck altijd een voorstel mag doen. Hij heeft ook 

lectuur en voorstellen over hoe dat in andere gemeenten gebeurt. Hij wacht eerst het gesprek af. Het is 

wel de bedoeling dat er op dit vlak meer vorderingen worden gemaakt dan in het verleden. Enerzijds is 

er medegebruik, anderzijds eventueel ontwijding van een kerk, wat wel een ganse procedure is die 

ingezet moet worden 

 

Het Centraal Kerkbestuur diende op 18 februari 2019 de jaarrekeningen over 2018 in van de 11 

verschillende kerkfabrieken in Beveren. 

Hieraan werd ook een coördinatie jaarrekening 2018 toegevoegd. 

De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen zoals de 

kastoestand, overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde 

investeringsfiches, de wijzigingen in de inventaris, lijst van de openstaande schulden, vorderingen en 

oninbaar verklaarde bedragen, de staat van het vermogen, de gebruikte verdeelsleutels indien van 

toepassing en de waarderingsregels. 

Alle raadsleden verlenen positief advies aan volgende jaarrekeningen over 2018 van de 11 

kerkfabrieken van de gemeente Beveren. 
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    Exploitatie Investeringen 

    
gemeentelijke 

toelage 

Overschot/ 

tekort 

gemeentelijke 

toelage 

overschot/ 

tekort 

1 Beveren Sint Martinus 83.957,00 17.415,74 - - 

2 Beveren OLV van Bijstand 310,04 21.944,89 - -3.932,50 

3 Beveren Sint-Jan Evangelist 19.217,46 13.917,33 38.255,40 - 

4 
Doel - OLV Ten Hemel 

Opgenomen 
4.940,00 9.428,98 - - 

5 
Haasdonk - Sint Jacobus de 

Meerdere 
28.609,00 32.163,96 2.178 - 

6 Kallo - S.S. Petrus en Paulus 22.315,32 22.726,62 - - 

7 Kieldrecht - Sint Michiel 33.248,00 9.173,32 92.698,15 2.156 

8 
Prosperpolder (Kieldrecht)- 

Sint Engelbertus 
8.193,66 5.060,68 3.640,89 - 

9 Melsele - OLV Hemelvaart 0,00 39.855,80 79.360,00 - 

10 Verrebroek -  Sint Laurentius 2.972,62 19.360,58 - - 

11 Vrasene - Heilig Kruis 36.706,00 63.940,32 - - 

 

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij het belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij 

omgevingsvergunningen. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen, zegt dat haar fractie geheel volgens de verwachting van de schepen 

gisteren ook al bedenkingen had bij dit punt. Het voornaamste was dat men beboet wordt als men wil 

inzetten op andere mobiliteit en minder autogebruik. Ze heeft gisteren vragen kunnen stellen en heeft 

antwoorden gekregen. Ze begrijpt dat het geld van de boetes gebruikt zal worden voor ingrepen die 

de kwaliteit van de open ruimte ten goede komen en dat het reglement vooral bedoeld is om de grote 

spelers te verplichten voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Er was gisteren nog onduidelijkheid 

over wat er bedoeld wordt met grote spelers en wat de norm is.  
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Schepen Vlegels geeft aan dat er een gemeentelijke verordening is waarin ook een aantal 

parkeernormen zijn opgelegd voor meergezinswoningen en gewone woningen die kunnen verschillen 

al naar gelang het gaat om buitengebied of kleinstedelijk gebied. In de stedenbouwkundige 

verordening staat ook gestipuleerd dat indien men zijn norm niet haalt, men die met een derde kan 

afkopen. Dat is tot hier bijna niet voorgevallen maar er kunnen zo wel projecten zijn. Er zijn ook 

plaatsen waar men ondergronds niet voldoende parkeerplaats kan realiseren. Er is ook verplicht in de 

stedenbouwkundige verordening dat men vanaf twaalf woningen of appartementen ondergronds 

moet gaan. Het is ook een norm die er toe bijdraagt dat men niet overal meergezinswoningen kan 

oprichten, want als het er twaalf zijn, moet men ondergronds kunnen gaan. Dan geldt natuurlijk voor 

elk project dat men voor meergezinswoningen moet voldoen aan die norm, maar men kan 30% 

afkopen indien men er niet toe komt. Tot op heden is dat weinig gebeurd omdat men er een som voor 

moet betalen en ondertussen betaalt men geld om een parkeerplaats af te kopen, maar heeft men 

geen parkeerplaats. Dus niemand van de promotoren doet dat graag. Die verkiezen een parkeerplaats 

te verkopen eerder dan er een te weinig op te richten. Dan is er nog een tweede tarief van 20.000 euro, 

de eerste is van 12.000 euro. Dat tweede tarief kan alleen bij een ontwerp dat ruimtelijk sterk is, 

bijvoorbeeld bij een hoekperceel waar het moeilijk is om ondergronds te gaan om parkeerplaatsen in 

te richten, maar waar men dikwijls een opening moet opvullen om er architectonisch en ruimtelijk een 

beter geheel te hebben. Dat moet men kaderen in een motivatienota die goedgekeurd wordt door het 

college en het moet de ruimtelijke omgeving versterken in plaats van gewoon een ruimtelijke invulling 

te zijn.  

 

Schepen Van Roeyen doet een kleine aanvulling waar zijn geheugen hem gisteren in de steek liet. In de 

stedenbouwkundige verordening staan in artikel 5 paragraaf 1 specifieke mechanismen voor 

verbouwingen, nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen waar expliciet geen parkeernorm 

staat bij gesloten bebouwing van minder dan acht meter.  

 

Schepen Vlegels zegt dat die acht meter ook geen absoluut gegeven is. Als men smalle percelen heeft 

en men moet er een garage in voorzien, dan krijgt men een straatrand met allemaal garagepoorten. 

Dat is ook niet wenselijk om de ruimtelijke draagkracht te vergroten.  

 

Raadslid Benali, Sp.a, gaat het punt goedkeuren, maar hij wil zijn opmerking van de commissie 

herhalen. Het is de bedoeling is dat de gelden gebruikt worden om te herinvesteren in alternatieve 

mobiliteit en het ondersteunen van zwakke weggebruikers. Het is heel belangrijk dat die link ook 



25 
 

bewezen wordt in de toekomst. Hij wil iedereen in het college oproepen om dat idee te ondersteunen 

om zeker de link te leggen en met dit geld aan de slag te gaan om de zwakke weggebruiker te 

ondersteunen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat ook moet gekeken worden naar de inspanningen die het college 

al heeft geleverd in het verleden. Men zou er van kunnen verschieten. 

 

Raadslid Benali zegt dat het altijd beter kan. 

 

In navolging van de algemene stedenbouwkundige verordening is het noodzakelijk een belasting te 

heffen op het financieel vergoeden van ontbrekende parkeerplaatsen en een regeling in te voeren voor 

autodeelplaatsen. 

Art. 5.4.2. van de stedenbouwkundige verordening geeft aan wanneer een afwijking op de 

parkeernorm aangevraagd kan worden. Standaard wordt een afwijking op maximaal 1/3 van de norm 

toegelaten en hiervoor kan een vergoeding gevraagd worden per ontbrekende parkeerplaats. Er wordt 

een bijkomende mogelijkheid geboden om op de overige vereiste parkeerplaatsen een afwijking te 

bekomen, dit is enkel de bedoeling voor projecten die het ruimtelijk rendement verhogen en waarvoor 

mits motivatie een goedkeuring door het college gegeven wordt. Voor deze bijkomende afwijking 

wordt een bedrag van 20 000 EUR per parkeerplaats gevraagd. 

Het is mogelijk om parkeerplaatsen voor deelauto’s aan te vragen. Eén parkeerplaats voor deelauto’s 

dient ter vervanging van 3 verplichte parkeerplaatsen. Deze autodeelplaatsen moeten op het 

bouwplan worden aangeduid en fysiek ter plaatse moet belettering worden aangebracht.  

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met: 

 vaststelling van het bedrag per ontbrekende parkeerplaats op 12 000 EUR (voor maximaal 1/3 van 

het vereiste aantal parkeerplaatsen) en voor de overige (2/3) van het vereiste aantal 

parkeerplaatsen de belasting vast te stellen op 20 000 EUR. 

  Belastingteruggave:  

teruggave voor parkeerplaatsen voor deelauto’s: één parkeerplaats voor deelauto’s dient ter 

vervanging van 3 verplichte parkeerplaatsen zoals opgelegd door de parkeernorm. 

Bij het effectief realiseren van een autodeelsysteem zal een belastingteruggave voorzien worden. 

Deze teruggave zal plaatsvinden over een periode van 4 jaar (schijven van 25%), dit 

overeenstemmend met het bedrag van de uitgespaarde parkeerplaats(en). Voor de terugbetaling 

moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn die zijn gestipuleerd in het belastingreglement in 
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artikel 7.  

 

04. KLJ Beveren organiseert reeds jaren hun werking in hun lokalen gelegen aan de achterkant van 't 

Schuurken in Beveren.  Deze locatie is stilaan te krap voor deze jeugdbeweging met ongeveer 100 

leden. Vermits het renoveren en brandveilig maken behoorlijk wat geld zou kosten en dit de krappe 

huisvesting niet zou oplossen, besliste de KLJ de piste van een nieuwbouw op een andere locatie te 

onderzoeken. In samenspraak met het gemeentebestuur werd een nieuwe plek gevonden, met name 

ter hoogte van de Bosdamlaan/Lesseliersdreef waar voorheen een lokaal van het VNJ stond. 

 

Begin 2019 kreeg de Jeugddienst een bouwdossier, gekoppeld aan de vraag tot het bekomen van een 

renteloze lening en een toelage nieuwbouw jeugdlokalen. Na nazicht van het dossier door de 

gemeentelijke diensten bleek dat er stedenbouwkundig en technisch gezien geen enkel bezwaar was 

tegen de bouw van het nieuwe lokaal op die site. De gemeente staat, zoals het reglement omschrijft, in 

voor de aanleg van de nutsvoorzieningen tot aan het lokaal.   

De totale kost van het project bedraagt 418 617 EUR.  In het kader van het reglement renovatietoelage 

jeugdlokalen kende het college in zitting van 25 maart 2019 een subsidie toe van 209 308 EUR. Zelf 

investeert de jeugdbeweging een bedrag van 60 000 EUR. Voor het resterende deel vraagt KLJ Beveren 

aan de gemeente een renteloze lening voor een bedrag van 150 000 EUR, af te betalen op 30 jaar à rato 

van 5 000 EUR per jaar.  

De raad stemt algemeen in met de vraag van KLJ-Beveren tot bekomen van een renteloze lening van 

150 000 EUR, af te betalen op 30 jaar, voor het realiseren van een nieuwbouw. 

 

05. In het kader van het besluit van de Vlaamse regering omtrent uitbreiding van het takenpakket 

energiehuizen, heeft Interwaas haar driejarenprogramma opgesteld voor de regio. 

Interwaas vraagt aan de gemeenten om betreffend plan goed te keuren zodoende het als een 

gedragen plan kan worden voorgelegd aan het Vlaams Energieagentschap. 

Interwaas stelt voor om haar takenpakket uit te breiden op volgende vlakken: 

- laagdrempelig energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen  

  (samenwerkingsovereenkomst met gemeente / uniek energie- en woonloket) 

-  aanbieden gestructureerde basisinformatie m.b.t. beleidsmaatregelen, premies en  

   leningen en energetische renovaties. 

-  begeleiden en ondersteunen van particulieren bij aanvragen van premies en leningen,  

    wijzigingen van energieleverancier, vergelijken van offertes, uitvoering en ontzorging  
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   van energetische renovatiewerken, interpretatie van thermografische informatie en  

   EPC. 

-  coördineren van uitvoerende diensten. 

Er dient echter wel op gewezen te worden dat de meeste taken op heden reeds worden uitgevoerd 

door onze diensten. Het is dan ook wenselijk dat Beveren als gemeente autonoom kan bepalen voor 

welke taken het zinvol kan zijn om beroep te doen op Interwaas. 

De voorgestelde taken van Interwaas kunnen alleszins een positieve inbreng hebben bij het streven 

naar energiebesparende maatregelen. 

Het college besliste in zitting van 8 april 2019 om akkoord te gaan met de inhoud van het takenpakket 

"energiehuis" met als voorwaarde dat de gemeente autonoom kan beslissen voor welke taken zij 

gebruik wenst te maken van de ondersteuning van Interwaas. 

De raad gaat algemeen akkoord met de inhoud van hun takenpakket "energiehuis" met als 

voorwaarde dat de gemeente autonoom kan beslissen voor welke taken zij gebruik wenst te maken 

van de ondersteuning van Interwaas. 

 

06. De gemeente Beveren heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning 

voor de heraanleg van de N450 vanaf Dijkstraat 168 tot aan de op- en afrit van de E34. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, denkt dat het goed is dat dit eindelijk gebeurt. Hij heeft in het dossier gelezen 

dat richting het viaduct van de E34 het 50 kilometer per uur wordt. Hij vraagt of hij dat juist heeft 

gelezen en of dat echt tot aan de E34 is. 

 

De schepen bevestigt dit. 

 

De bestaande wegverharding in het deel Dijkstraat wordt vervangen door een rijweg in asfaltbeton 

afgeboord met kantstroken en betonnen trottoirbanden. Naast de rijweg worden er parkeerstroken in 

zwarte betonstraatstenen, een schrikstrook in grijze betonstraatstenen en verhoogde fietspaden in 

grijze cementbetonstraatstenen aangelegd. 

De bestaande wegverharding in Melseledijk wordt vervangen door asfaltbeton en afgeboord met 

kantstroken en betonnen trottoirbanden. Naast de rijweg worden er plaatselijk groenstroken en 

verhoogde, vrijliggende fietspaden in grijze betoncement aangelegd. 

Er wordt eveneens een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Tijdens de werken wordt gezorgd voor de nodige omleidingen. 
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Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 2 identieke bezwaarschriften. 

Bezwaarindieners stellen vast dat er een groenzone voorzien is ter hoogte van hun nog onbebouwd 

perceel, Dijkstraat 173, over de volledige breedte van het perceel,  waardoor het onmogelijk wordt om 

de latere woning te bereiken met een  voertuig. 

Het bezwaar is gegrond en zal besproken worden in functie van het voorzien van een oprit om de 

toekomstige woning te bereiken. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren en wordt algemeen het 

wegtracé voor de N450, deel tussen Kapelweg en E34 goedgekeurd. 

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij de goedkeuring van het wegtracé omgevingsvergunning A&L Beheer, 

P. Van Raemdonckstraat te Beveren. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat met de goedkeuring van het wegtracé opnieuw gesproken mag 

worden over een zogenaamde gated community, een private toegangsweg voor een zeer groot 

inbreidingsdossier. Dit wordt met deze bestuurscoalitie een tweede inbreidingsdossier op het 

grondgebied van de gemeente dat een private weg krijgt, waar op deze manier een vorm van gated 

community ontstaat. Net in de buurt van een grote scholengemeenschap staat de gemeente toe dat 

midden in het centrum van de gemeente de straat zich zo onttrekt van haar omgeving waardoor geen 

sociale interactie mogelijk is. De Groen-fractie vindt dat bijzonder jammer en een gemiste kans om het 

beter te doen. Hij vraagt een stemming over dit agendapunt.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft in het dossier gelezen dat er nogal wat bezwaren binnen zijn 

gekomen. Hij vraagt zich af of er rekening gehouden wordt bij de toekenning van de vergunning met 

die bezwaren.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat het hier gebied betreft dat is aangeduid als 

woongebied in het gewestplan van ‘78. Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het 

woord beleidsplan valt regelmatig omdat men ook de dag na de verkiezingen heeft vernomen dat het 

college in het beleidsplan een visie gaat neerschrijven over appartementen en welke nog wenselijk zijn 

waar en hoe. Het gaat hier over een project met vier bouwlagen. Ook al gaat het over woongebied, hij 

vraagt of er geen andere projecten mogelijk zijn met respect voor het gewestplan van ‘78 die een 

kleinere druk op het gebied leggen. Als men Beveren vanuit de hoogte gaat bekijken met bijvoorbeeld 

Google Maps dan ziet men nog de resterende groene gebieden die aangeduid zijn als woongebied. Dan 
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stelt hij toch de vraag dat als die op dezelfde manier gaan ingevuld worden, welke druk dat gaat zetten 

op de leefbaarheid in de gemeente en op de verkeersdruk. Hij heeft alle bezwaren gelezen en ook het 

antwoord van het college op die bezwaren. Er zijn 14 bezwaren waarvan het college oordeelde dat er 6 

gegrond zijn of deels gegrond. Er wordt ook gedeeltelijk antwoord op gegeven. Vandaag wordt enkel 

maar over het wegtracé beslist, maar er is nog geen garantie dat er met die bezwaren, ook al zegt het 

college dat ze gegrond of deels gegrond zijn, ook werkelijk rekening gehouden moet worden. Een van 

de bezwaren is dat er 56 parkeerplaatsen zijn voor bewoners maar slechts 4 voor bezoekers. Men acht 

dat bezwaar gegrond, dat moeten er meer zijn voor bezoekers. Men duidt in het dossier wel dat er de 

mogelijkheid is om meer parkeerplaatsen te voorzien, maar hij vraagt of dat ook daadwerkelijk gaat 

gebeuren. Het concept van het plan dat nu voorligt spreekt nog maar van 4. Er wordt hier alleen maar 

over het wegtracé beslist, maar hij houdt zijn hart vast. Hij vraagt zich af hoe uiteindelijk over het 

project beslist gaat worden, hoe het er uit gaat zien en welke druk het gaat geven op de P. Van 

Raemdonckstraat. Verkeersdruk die er toe geleid heeft dat er in het verleden al een aantal andere 

bewegingen zijn gemaakt om de druk van mobiliteit op het centrum te verminderen. Hij vraagt hoe het 

in de toekomst gaat verlopen zowel bij dit project als bij de volgende die er nog gaan aankomen. Er 

zijn nog heel wat bezorgdheden in zijn fractie waardoor zijn fractie het niet gaat goedkeuren. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, heeft een gelijkaardige opmerking als collega Stevenheydens. Er zijn 

verschillende bezwaren. Hij vindt bezwaar 10 belangrijk. Dat spreekt over minder verkeersveiligheid 

door te veel bijkomende woongelegenheid bovenop het reeds bestaande sluipverkeer. Er wordt op 

geantwoord dat er extra parkeerplaatsen bijkomen door de achterontsluiting. Hierdoor zal de 

verkeersdruk afnemen. Los daarvan kan het sluipverkeer hoe dan ook niet opgelost worden binnen dit 

bouwterrein alleen. Maar dat is niet de opmerking van de mensen die bezwaar 10 geformuleerd 

hebben. Er zijn verschillende redenen waarom die straat zo druk is. Er is het sluipverkeer en mensen 

die misschien een parkeerplaats zoeken. Bovenal is het gewoon een drukke straat waar heel veel volk 

passeert dat op verschillende plaatsen in Beveren moet zijn. Dat gaat zeker niet alleen over 

sluipverkeer of over mensen die een parkeerplaats zoeken. Het is een heel drukke straat en nu komt 

daar een extra aansluiting bij vanuit een nieuwe verkaveling met een zestigtal appartementen. Dat is 

ineens wel een pak volk dat daar bijkomt. Volgens hem wordt er niet ten gronde gereageerd op 

bezwaar 10. Bovendien is er nog een ander project in dat gebied met seniorenwoningen. Als hij zich 

niet vergist komt dat ook in dezelfde straat uit, zij het iets verder. Er komt dus wel heel veel druk op 

een plek waar er ook niet echt openbare mobiliteit is. Daarbij komt dat er extra verkeer zal passeren 

dat nog eens moet afslaan naar die nieuwe verkaveling. Dus hij vindt het geen goed antwoord op 
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bezwaar 10.  

 

Schepen Vlegels moet de raadsleden er op attent maken dat bij de stedenbouwkundige bezwaren het 

niet de gemeenteraad is die beslist maar het college. Het is niet de bedoeling dat pure 

stedenbouwkundige bezwaren op de gemeenteraad beantwoord worden. Het is wettelijk bepaald dat 

de procedure klachten, bezwaren, … loopt via de provincie. Er wordt hier gesproken over het 

wegtracé. Het privaat karakter betekent trouwens niet dat het complex zal afgesloten worden. Dat 

betekent alleen dat het onderhoudswerk en het onderhoud van het groen en de wegenis binnen dit 

project zal gebeuren door de mede-eigenaars. Per definitie is het niet alleen bestemd voor de mensen 

die er gaan wonen, want er is ook een heel parkeererf bij. Dus al wie in de P. Van Raemdonckstraat 

palend aan het project woont, krijgt daar de mogelijkheid om een garage op te richten die ontsloten 

wordt door de weg van het project zelf. Dat kan de parkeerdruk in de P. Van Raemdonckstraat 

verlichten. Bovendien zijn de parkeernormen van die aard dat een project niet meer parkeerdruk mag 

veroorzaken in de onmiddellijke omgeving. Meneer Stevenheydens heeft al gezegd dat er een 

opmerking is over dat er te weinig bezoekersparkings zijn. Dat is aanvaard. De dienst en het college 

hebben dat ook opgemerkt. Dat zal uiteraard moeten opgelost worden. Dat kan opgelost worden via 

de vergunning. Men bekijkt het in de raad altijd fragmentarisch. Er is een heel verhaal over betonstop, 

een tekort aan woningen en over het doel dat Vlaanderen moet verwezenlijken om iedereen een 

woning te bezorgen in de toekomst. Men spreekt van 300.000 woningen tegen 2030-2040 waarvan ook 

Beveren een deel moet realiseren. Beveren is zeer aantrekkelijk om verschillende redenen. Veel 

mensen hebben de neiging hier te komen wonen omdat ze dicht tegen hun werk zitten wat ook een 

goede zaak is voor de mobiliteit. Belangrijk is dat er niet meer verkaveld wordt zoals vroeger waar er 

slechts 15 a 20 woningen per hectare werden voorzien. Want dan zou heel Beveren volgebouwd 

moeten worden om te voorzien in voldoende bijkomende woningen. Bedoeling is dat de mensen die 

hier geboren en getogen zijn en de sociale cohesie van de gemeente uitmaken, kans krijgen om hier te 

kunnen blijven wonen. En als er niet voldoende aanbod aan woningen, appartementen en 

meergezinswoningen, is, wordt de vraag groter wordt dan het aanbod waardoor er een spectaculaire 

prijsstijging kan komen op de woningmarkt en dat wil men ook niet. Het is dus kiezen. Dit is een 

project met zeer hoge stedelijke dichtheid dankzij de meergezinswoningen. Het zijn niet alleen vier 

bouwlagen. Vier bouwlagen zijn toegepast verder van de woningen toe. Er zijn er ook een aantal met 

drie en met twee bouwlagen. Er is ook voor gezorgd dat er voldoende groen is in dit project. Hij denkt 

dat het een aanwinst kan zijn voor Beveren. Mobiliteit speelt altijd een rol, maar als het centrum wordt 

verdicht, moet men ook mogelijkheden geven dat meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken 
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en alle zaken met de fiets bereikbaar zijn. Onderhoud zal privaat zijn en er wordt gekeken naar de 

kostprijs die de gemeente telkens moet dragen voor bijkomend groen- en wegenonderhoud. Als dat 

aan het project kan worden toegedicht, dan is dat voor de gemeentekas ook een goede zaak zijn. 

Maar, dat wil niet zeggen dat het afgesloten gaat worden. Het zal toegankelijk zijn zoals alle andere 

projecten. 

 

Schepen Van Roeyen voegt kort toe. Binnen het project zelf zijn oplossingen voor parkeren gevonden. 

Er zullen op termijn ook zachte verbindingen gerealiseerd worden naar het centrum. Hij wil alleen 

maar meegeven dat met de heraanleg van IJzerhand – Ciamberlanidreef er in die zone een verhaal van 

enkele richting komt waardoor bepaalde stromen ook uit de P. Van Raemdonckstraat weg zullen gaan. 

Op die manier gaat er een herstel van evenwicht komen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de schepen een belangrijke nuance heeft gegeven. In de toelichting staat 

dat de wegenis volledig in privaat domein wordt gehouden en dat ook de achterontsluiting niet bij het 

openbare domein zal behoren. Als hij de schepen hoort zeggen dat het toch toegankelijk is, in 

tegenstelling tot het Breevast-project in de Kallobaan, waar een hek staat op de plannen. Nogmaals de 

vraag dat als de wegenis privaat wordt hij er nog wel als bewoner van het buitengebied toch door kan.  

 

Schepen Vlegels geeft een voorbeeld voor  de zone met de Vinkendam.  Inderdaad zullen er een aantal 

zachte verbindingen zijn. De gemeente staat er op dat de doorlaatbaarheid van het gebied behouden 

blijft. De garages die de mensen van de P. Van Raemdonckstraat kunnen oprichten, zullen toegankelijk 

zijn via die zogezegde private weg. De gemeente is wel verlost van zware kosten om het te 

onderhouden. Er wordt bij meer projecten zo veel mogelijk geprivatiseerd en alleen wat nodig is om 

een duidelijke doorlaatbaarheid te krijgen blijft in openbaar eigendom. 

Schepen Vlegels wil nogmaals benadrukken dat bezwaren die over bouwaanvragen gaan het college 

toekomen. Hij wil er altijd op antwoorden omdat het in een groter geheel zit, maar het is niet de 

bedoeling hier de bezwaren te gaan behandelen. Er is een eigen weg naar eventuele 

beroepsprocedures.  

 

Raadslid Stevenheydens begrijpt de uitleg, maar het agendapunt is om kennis te nemen van de 

ingediende bezwaren. Als raadsleden over de inhoud van de bezwaren vragen stellen, de schepen 

heeft er ook antwoord op gegeven, dan begrijpt hij niet waarom de schepen zegt dat het tot het 

college toehoort. Het hoort de gemeenteraad toe kennis te nemen van de ingediende bezwaren. 
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Schepen Vlegels zegt dat er een aantal bij zijn die raken aan de wegenis om daar eventueel meer 

parkeerplaatsen te krijgen. Als het bijvoorbeeld over privacy gaat of over de manier van architectuur 

komt het niet ter sprake als er bezwaren zijn. 

 

A&L beheer uit Gent, heeft op 7 december 2018 een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige 

vergunning op een terrein Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 te Beveren. 

De aanvraag voorziet het slopen van 2 eengezinswoningen in de Prosper Van Raemdonckstraat 37-39 

te Beveren en het oprichten van 2 meergezinswoningen (56 appartementen) in het binnengebied.  

De meergezinswoningen worden opgericht aan een nieuwe insteekweg rond een parkje.  

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 15 januari 2019 tot 23 februari 2019 en 14 bezwaarschriften 

werden ingediend door de aanpalende eigenaars. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 7 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020, s.pa) 

bij 1 onthouding (Open Vld) wordt kennis genomen van de ingediende bezwaren. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 7 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020, s.pa) 

bij 1 onthouding (Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan het wegtracé van de nieuwe wegenis 

Prosper Van Raemdonckstraat 37/39 te Beveren op vraag van A&L Beheer. 

Akkoord wordt gegaan om de wegenis volledig in privaat domein te houden, en dus ook de 

achterontsluiting niet bij het openbaar domein te laten voegen. 

 

08. Op basis van planologische attest van 2 juni 2009 voor de firma’s Vijverweelde-Alcea besliste het 

college op 6 februari 2015 tot opmaak van RUP. 

De MER-screeningnota resulteerde op 7 maart 2017 in plan-MER-ontheffing. 

In zitting van 22 mei 2017 nam het college kennis van het dienst-MER-besluit, namelijk dat het 

voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak 

van een plan-MER niet nodig is. 

Sinds 1 mei 2017 is de RVR-toets verplicht. Voor RUP Vijverweelde-Alcea is een ruimtelijk 

veiligheidsrapport (RVR) nodig. Het Team Veiligheid besliste op 6 februari 2019 dat er geen ruimtelijk 

veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden. 

In zitting voor 8 april 2019 nam het college kennis van het verslag van de plenaire vergadering, het op 

basis van dit verslag tot ontwerp herwerkte voorontwerp én besliste het ontwerp van RUP aan de 

gemeenteaard voor te leggen voor voorlopige vaststelling. 

Het ontwerp RUP voor Vijverweelde- Alcea voorziet in de bestendiging op die locatie met een op te 
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lossen spanningsveld rond mobiliteit én onmogelijk te regulariseren constructies na definitieve 

vaststelling. 

Het bedrijf Vijverweelde is gespecialiseerd in de kweek en verkoop van waterplanten en vissen, 

inclusief de verkoop van producten voor de aanleg van vijvers (folie, pompen, vijverornamenten …). 

Alcea focust zich in hoofdzaak op het ontwerp en de aanleg van vijvers.  

Op basis van de activiteiten en gewenste organisatie op de site, zoals aangegeven in de aanvraag tot 

planologisch attest, is een zo flexibel mogelijk grafisch plan opgemaakt. Binnen dit plan en de 

bijhorende stedenbouwkundige voorschriften wordt rekening gehouden met de draagkracht van het 

plangebied en de voorwaarden geformuleerd bij het afleveren van het planologisch attest. 

Binnen de zone voor wonen en handelsactiviteiten wordt blijvend 1 woning per perceel verplicht 

zodat de woonfunctie in de omgeving niet in het gedrang komt. Om de draagkracht van de 

woonomgeving te respecteren, wordt de oppervlakte van de binnenhandels- en kantoorruimte 

beperkt tot 300 m², die van buitentoonpark en/of buitenverkoopruimte samen tot 545 m². De site 

dient op eigen terrein eveneens over de nodige parkeerplaatsen te beschikken. Handelsfunctie en/of 

kantoren moeten steeds gekoppeld zijn met de activiteiten achteraan op de site. Het kan immers niet 

de bedoeling zijn dat een kleinhandel ontstaat los van de kweekactiviteiten. 

Verder worden materialen die geur-, stof- of geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorzaken 

geweerd (niet-limitatief): compost, bodemverbeteraar, houtschors en inerte materialen als grond, 

teelaarde, stenen … Om visuele hinder van de buitenopslag vanuit het omliggend agrarisch open 

ruimtegebied en de woonomgeving te vermijden, bevatten de voorschriften eveneens een maximale 

stapelhoogte van 5m. De zone voor groenbuffer met een verplichte breedte van 4m en hoogte van 5m 

dient de buitenopslag verder visueel af te schermen en eventuele beperkte geluidshinder op te 

vangen. Tot slot mag de groenbuffer niet onderbroken worden zodat een nieuwe ontsluiting zou 

ontstaan.  

De raad gaat algemeen akkoord om voorgelegd ontwerp-RUP Alcea-Vijverweelde, bestaande uit een 

toelichtingsnota, een plan van de feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan met 

stedenbouwkundige voorschriften alsook een grafisch register  voorlopig vast te stellen. 

09. De gemeente Beveren wordt gekruist door drie autosnelwegen (E17, E34 en R2). De druk op het 

onderliggende wegennet en de dorpskernen nam de afgelopen jaren steeds toe als gevolg van 

sluipverkeer op de Oost-West as van en naar Antwerpen en Noord-Zuid van en naar de 

Waaslandhaven.  

Als gevolg van verschillende lokale en bovenlokale wegenwerken (Oosterweel Linkeroever, heraanleg 

N450, N70, N419) wordt verwacht dat deze hinder op het onderliggende wegennet enkel zal 
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toenemen. Daarom wenst de gemeente een (wijk)circulatieplan op te maken en hiervoor een 

studiebureau aan te stellen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden 

voor het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een circulatieplan te Beveren-Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 30 000 EUR inclusief btw.  

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen. 

 

10. Door het studiebureau SWBO werd een ontwerp opgemaakt voor de heraanleg van de N450 

(Melseledijk) tussen de Kapelwegel en de opritten van de E34.  

 

Raadslid Hulstaert, Groen, zegt dat de aanhouder in dit geval wint. Ze denkt dat veel mensen heel blij 

zijn dat de heraanleg er eindelijk is. Zoals de schepen gisteren op de commissie zei, is het een 

schandvlek die weggewerkt wordt. Haar fractie is ook heel blij met deze heraanleg. Maar er is nog een 

punt dat haar zorgen baart. Dat is de hoek van de Brielstraat met de Melseledijk. Een tracé is maar zo 

veilig als zijn zwakste schakel. Gisteren is ze wel wat gerustgesteld. Ze gaat ervan uit dat de experten 

van een studiebureau weten wat ze doen. Als ze zeggen dat een strook printbeton van 70 centimeter 

een goede optie is daar, dan is dat wellicht zo. Maar ze is toch blij dat het belangrijke hoekperceel 

destijds is aangekocht door de gemeente en dus in gemeentelijke handen is. Er komt nu een stuk 

parking. Het fietspad loopt voorlopig aan een buitenbocht, gebufferd door printbeton van 70 

centimeter. Ze vraagt dat als blijkt dat de strook printbeton toch nog een onveilig gevoel geeft of niet 

ok is, of de gemeente dan het stuk dat ze in eigen handen heeft, wil aanwenden om op die buitenbocht 

op termijn toch te zorgen voor een binnenbocht.  

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat door de aankoop van de panden op de hoek van de Brielstraat de 

eerste ingreep is dat de bocht nu anders loopt. Die is meer uitgevlakt waardoor de problematiek al een 

stuk minder wordt. Er is inderdaad een strook van ongeveer 70 à 75 centimeter met printbeton. Dat is 

een oneffen vorm van beton die een soort rammelstrook wordt. Daar komt nog een boordsteen bij aan 

de rand van de rijbaan. Dus je krijgt de facto bijna een meter met een fietspad vrij liggend van 1.75 

meter. Hij denk dat door de experten van het gewest en het studiebureau de oplossing daar perfect 

aangenomen kon worden. Hij moet meegeven dat ook op de kop van een kruispunt het heel moeilijk is 

om verticale hindernissen te voorzien. Dus je moet al een stuk opschuiven. Hij denkt dat een fietser 

rond die parkings sturen niet direct een oplossing is, maar hij gelooft dat de oplossing veilig is. Het is 

evident dat als mocht blijken dat het niet perfect is er altijd bijgestuurd moet kunnen worden. Maar hij 
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denkt dat het concept echt wel voldoet en dat de afstand tussen fietspad en rijbaan bijna een meter 

zal bedragen in feite. Daarmee is de schandvlek eindelijk weg. 

 

Het ontwerp voor aanleggen van fietspaden langs N450 tussen Kapelwegel en op- en afrit van E34 op 

het viaduct omvat volgende werken: 

- de volledige opbraak van de huidige weg, riolering, fietspaden en voetpaden 

- het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel 

- op het viaduct: de aanleg van 2, door een groenstrook gescheiden, rijwegen van  

   4,95 meter breedte en 2 fietspaden die van de rijweg afgescheiden zijn door een  

   groenstrook 

- vanaf het viaduct tot huisnummer 86: de aanleg van een rijbaan van 6,40 m breed en  

  betonnen fietspaden met een breedte van 1,75 meter, beiden van de rijweg gescheiden  

  door een groenstrook van 1 meter breed 

- vanaf het huisnummer 86 tot het kruispunt met de Koolputstraat: de aanleg van een  

   rijbaan in asfalt van 6,40 m, betonnen fietspaden met een breedte van 1,75 meter,  

   beiden van de rijweg gescheiden door een betonnen strook in printbeton 

- vanaf het kruispunt met de Koolputstraat tot de Kapelwegel: de aanleg van een rijbaan  

   in asfalt van 6,10 m, een parkeerstrook aan de onpare kant,  betonnen fietspaden met  

   een breedte van 1,75 meter en langs beide zijden voetpaden in betonstraatstenen  

   waaronder de nutsleidingen zullen worden aangelegd 

- de aanplant van 4 bomen: Pyrus Calleryana Chanticleer (sierpeer). 

De zone 50 km/u wordt opgeschoven richting viaduct tot voorbij het huisnummer 86. 

Met eenparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden vastgesteld voor het aanleggen van 

fietspaden langs de N450, deel tussen de Kapelwegel en de op- en afrit van de E34 op het viaduct, 

inbegrepen de daarbij ook voorziene wegen- en rioleringswerken. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave van 3 261 065,41 EUR inclusief btw (1 150 354,68 

EUR btw verlegd ten laste van het gemeentebestuur Beveren en  

2 110 710,73 EUR inclusief btw ten laste van de Vlaamse Overheid (AWV)). 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen.  

De raad gaat akkoord met het optreden van het gemeentebestuur Beveren als opdrachtgever. 

Tevens wordt beslist tot het aanvragen van de voorziene toelagen bij de Vlaamse Overheid (via 

module 13 van het mobiliteitsconvenant Vlaamse Overheid (fietspaden) en de VMM (Vlaamse 

Milieumaatschappij) (voor de rioleringswerken). 
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11. De Technische dienst wegen voorziet een raamovereenkomst voor het uitvoeren van verschillende 

verkeerstechnische ingrepen voor wegenisprojecten binnen het gehele grondgebied van gemeente 

Beveren. Voorbeelden van de in scope genomen projecten zijn o.m.: 

 Inpassing rotonde of andere veiligere inrichting kruispunt op kruispunt Klapperstraat- 

Glazenleeuwstraat 

 Inpassing rotonde of andere veiligere inrichting kruispunt N451-Verheyenplein 

 Gravendreef: Fiets- en voetpad heraanleggen met behoud van de bestaande bomen en met 

een duidelijke en veilige verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers, maar in het bijzonder de 

fietsers  

 Veilige herinrichting kruispunt Kalishoekstraat-Dambrugstraat inclusief stukje Dambrugstraat 

tot de A. Van Puymbroecklaan 

 (Inrichting parking Kallodam, rekening houdend met waterbeheer, K&R, bushaltering, 

fietstraject naar Chiro) 

Om dergelijke projecten uit te werken, wenst de Technische dienst wegen een studiebureau aan te 

stellen voor een periode van 4 jaar (jaarlijks opzegbaar). 

Met algemeenheid van stemmen worden de lastvoorwaarden vastgesteld  voor het aanstellen van een 

ontwerper voor kleine verkeerstechnische projecten en dit conform het voorgelegd lastenboek, 

opgemaakt door de dienst aankopen en aanbestedingen en technische dienst wegen. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 149 223,25 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen. 

 

12. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake vaststelling lastvoorwaarden voor uitvoeren van 

wegen- en rioleringswerken in de Merodestraat te Kieldrecht. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, ziet op de plannen geen fietspad in de Merodestraat, wel fietssuggestiestroken. 

Hij vraagt waarom er niet is gekozen om een fietspad aan te leggen en of er daar rekening gehouden 

gaat worden met de snelheid voor de auto’s. 

 

Het raadslid vraagt of rekening wordt gehouden met het behoud van de huidige 

gehandicaptenplaatsen. Hij kon dat na lang zoeken enkel terugvinden op bijlage punt 15 plan van 

groenaanleg, maar in andere plannen niet. In de raming was het ook nergens terug te vinden.  

 



37 
 

Schepen Van Roeyen zegt dat het niet courant is dat op de openbare weg in vaste structuren 

mindervalideparkings worden voorzien. In de praktijk is het zo dat mensen die aan de voorwaarden 

voldoen, dus die houder zijn van een kaart, een aanvraag kunnen doen en dat er dan binnen de 

bestaande parkeervoorzieningen gehandicaptenplaatsen worden aangelegd of voorzien. Dus in die zin 

is dat in potentie steeds aanwezig, maar het gebeurt niet automatisch. Wat de Merodestraat zelf 

betreft, de inrichting is heel zacht. Er is gekozen voor een inrichting met materialen die ook in 

woonerven gebruikt worden. De bedoeling is om een inrichting van gevel tot gevel te maken die 

woonerf is. Dat betekent een laag snelheidsregime. In deze straat is enkele richting. Men kan het 

vergelijken met de Onze-Lieve-Vrouwstraat, maar dan niet wat betreft materiaalkeuze, waar je in de 

tegenrichting wel fietsers hebt en daarom is er een fietssuggestiestrook om dat te accentueren. De 

aanleg zelf is door groenelementen en door parkeervoorzieningen zodanig dat een laag 

snelheidsregime gegarandeerd kan worden. Maar er rijdt nog altijd een bus door, dus daar moet ook 

rekening mee worden gehouden. Maar dus fietssuggestiestroken en geen fietspaden, omdat daar de 

ruimte niet voor is. Die moeten minstens 1.75 meter zijn. In sommige gevallen is een fietspad iets dat 

snelheidsverhogend werkt en in dit geval is het aangelegd als een soort woonerf. Dat geeft de meeste 

kwaliteit voor alle weggebruikers en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.  

 

Raadslid Benali zegt dat het niet wil zeggen dat het erkend zal worden als een woonerf waar de 

snelheid beperkt is tot 20 kilometer per uur. Hij vraagt of het wel beperkt gaat worden tot 30 per uur. 

 

Schepen Van Roeyen geeft aan dat het de bedoeling is door de aanleg het snelheidsregime voor een 

stuk af te dwingen, maar juridisch technisch is het geen woonerf. 

 

Het raadslid zegt dat zijn vraag was of de gehandicaptenparkings behouden blijven. Ze zijn er nu voor 

een deel aanwezig. De mensen die daar wonen stellen zich de vraag of dat behouden blijft op de plaats 

waar ze momenteel aanwezig zijn. 

 

Schepen Van Roeyen zegt dat voor de mensen die nu voldoen aan de eisen nu, er zo kort mogelijk bij 

hun woonplaats een mindervalideplaats zal worden voorzien. 

 

In vergadering van 26 april 2011 besliste de gemeenteraad in principe tot het uitvoeren van wegen- en 

rioleringswerken aan de Merodestraat te Kieldrecht. 

Overeenkomstig het opgemaakt door ontwerp door Studiebureau Jouret gaan alle raadsleden 
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akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het uitvoeren van wegen- en 

rioleringswerken aan de Merodestraat te Kieldrecht. 

De uitgave wordt geraamd op 1 552 841,93 EUR inclusief btw en goedgekeurd. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

 

13. Voor de realisatie van het ontbrekende stuk fietspad langs spoorlijn 59, tussen de Gasdam en de H. 

Consciencestraat, werd door het studiebureau SWBO, uit Dendermonde, een ontwerp opgemaakt.  

Het gedeelte van de Gasdam–Kruibeeksesteenweg - tot aan de parking van feestzaal Olympia - wordt 

ingericht als fietsstraat. De fietsstraat wordt rood ingekleurd met een epoxycoating. De fietsstraat gaat 

over in een nog aan te leggen fietspad langs het spoor dat zal aansluiten op het al bestaande fietspad. 

Dit fietspad zal aangelegd worden in cementbetonverharding.  

De raad gaat algemeen akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aanleg van het 

fietspad langs spoorlijn 59 - fase 3C "stationsomgeving" 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 183 625,73 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze zal de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen worden. 

 

14. Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van 

onderhoudswerken met gietasfalt gedurende 2019-2021. 

Conform dit voorgelegd lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het uitvoeren van onderhoudswerken met gietasfalt gedurende 2019/2021. 

De uitgave per jaar wordt geraamd op 35 090 EUR inclusief btw (voor 3 jaar: 105 270 EUR inclusief btw) 

en goedgekeurd. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. De opdracht kan na de basisopdracht 2 keer 

verlengd worden. 

 

15. Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van 

slemwerken gedurende 2019-2021. 

Overeenkomstig dit lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het uitvoeren van slemwerken gedurende 2019/2021. 

De uitgave per jaar wordt geraamd op 41 097,65 EUR inclusief btw (voor 3 jaar: 123 292,95 EUR 
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inclusief btw). 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. De opdracht kan na de basisopdracht 2 keer 

verlengd worden. 

 

16. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake leveren en plaatsen pompinstallatie voor 

beregening van 2 terreinen van Waasland-Beveren. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat er opnieuw wordt gesproken over een warme zomer. 

Er zijn gemeenten die een waterplan hebben om zuinig om te gaan met water. Hier worden twee 

buffertanks gestoken. Hij vraagt hoe men hier te werk gaat. Als hij het goed begrijpt benut men toch 

het grondwater op een moment dat er een schaarste is. Hij vraagt zich af of het de verstandig is om 

deze beslissing te nemen. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt of hier regenwater wordt opgeslagen om te gebruiken. Hij vraagt 

om welk soort water het gaat. 

 

Raadslid De Munck, Groen, vraagt waarom dit nu ter stemming komt. De Vlaamse Watermaatschappij 

roept inderdaad op om zuinig te zijn en er is al een structureel watertekort in Vlaanderen. Er is 

mogelijks  zelfs sprake van een afkoppelingsplan. Dus hij vraagt hoe noodzakelijk deze bewatering is 

en hoe de buffertanks worden bevoorraad. Daarnaast stelt hij dat alle vragen van Waasland-Beveren 

voor infrastructurele investeringen door de gemeente eigenlijk niet meer correct in verhouding staan 

met het verhuurcontract dat Waasland-Beveren moet betalen aan de gemeente zelf. Hij vraagt of bij 

deze financiële investering van de gemeente het gemeentebestuur bereid is om het huurcontract met 

Waasland-Beveren aan te passen zodanig dat alle historische financiële inspanningen eindelijk correct 

in verhouding staan ten opzichte van 1 euro huurprijs per jaar.  

 

Schepen Claus wil voor de duidelijkheid aangeven dat het regenwater is wat hier wordt opgevangen. 

Het probleem is dat er al beregening is in heel de sportzone, maar met de droge zomer van vorig jaar 

was dat niet voldoende om al de pleinen te beregenen. De oefenpleinen van Waasland-Beveren 

worden altijd als eerste beregend, maar dat is voor de eerste ploeg. De pleinen voor de jeugd kwamen 

zonder water te zitten waardoor men van ergens anders water heeft moeten aanvoeren. Vandaar is 
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het noodzakelijk nog een extra pompinstallatie te plaatsen, zodanig dat alle velden kunnen beregend 

worden. Er liggen ook beregeningsinstallaties buiten de sportzone bij de provinciale clubs. Dan moet 

daar ook worden voorgesteld om het huurcontract open te breken en te kijken hoe dat kan worden 

aangepast. Ze denkt niet dat die er mee kunnen lachen. Dit is niet alleen voor de sportvelden van 

Waasland-Beveren het geval maar ook voor deze van FC Bosdam. Dus ze denkt dat het een vraag is die 

er totaal niet toe doet. 

 

Raadslid De Munck is van mening dat de vraag er hier wel toe doet. De provinciale clubs hebben 

andere doelstellingen dan een commerciële club zoals Waasland-Beveren waar de kraan altijd blijft 

openstaan. 

 

Schepen Claus zegt dat dat de mening van het raadslid is.  

 

Om de trainingsvelden van de eerste ploeg van Waasland-Beveren onafhankelijk van de 

jeugdterreinen te kunnen beregenen, is het nodig om een aparte pompinstallatie met buffertanks te 

installeren. 

Door de Groendienst werd hiervoor een ontwerp opgemaakt. 

Overeenkomstig dit voorgelegd ontwerp wordt met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Open 

Vld, sp.a) tegen 4 neen-stemmen (Groen) bij 2 onthoudingen (Beveren 2020) akkoord gegaan met de 

vaststelling van de lastvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van een aparte pompinstallatie met 

buffertanks voor de 2 terreinen van Waasland-Beveren. 

De uitgave wordt geraamd op 79 376,00 EUR inclusief btw en goedgekeurd. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gekozen als gunningswijze. 

 

17. In het kader van de plannen voor de realisatie van een nieuwe cafetaria binnen het fort Liefkenshoek 

dient de bestaande drinkwaterinstallatie te worden aangepast. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat sinds Fort Liefkenshoek in gemeentelijk beheer is de 

infrastructuurkosten om het tot toeristische hub te maken een groeiend financieel zorgenkindje aan 

het worden is. In de afgelopen jaren zijn er al heel wat financiële inspanningen geleverd om dit een 

toeristisch hub te maken. Het is natuurlijk een beleidskeuze, maar zijn fractie had heel graag een 

overzicht gehad van alle kosten die in functie staan van het organiseren en het inrichten van het 

museum en opvang van bezoekers. Dat moet niet nu, maar dat zou wel zeer handig zijn.  
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Het stoort raadslid Benali, Sp.a, een beetje dat er een beslissing genomen wordt en dat daarbij een 

budget meegegeven wordt, maar dat niet volledig blijkt. In Fort Liefkenshoek ging de cafetaria 

uitbreiden, maar er wordt dan niet bij gezegd dat er ook nog een parking bij gaat komen die daar ook 

aan vasthangt. En er moet nog een upgrade gebeuren van de waterbehandelingsinstallatie. Het gaat 

hier nu inderdaad over een heel groot bedrag, maar hij vindt toch dat als de raad stemt over het 

oorspronkelijke punt om iets te vernieuwen door een groot bedrag te investeren, dat dan wel duidelijk 

mag zijn wat er nog gaat volgen aan investeringen die daar eigenlijk aan vast hangen. 

 

Schepen Brocken begrijpt dat er nog heel wat vragen rond zijn. Misschien kan er binnenkort een 

commissie over worden georganiseerd om alles nog eens op een rijtje te zetten wat er momenteel 

gaande is. Ze stelt voor het zo op te lossen.  

 

Raadslid Benali denkt dat dat inderdaad een goed idee is. Die was beter geweest voordat de raad de 

oorspronkelijke beslissing nam zodat de raad toen tijdens deze commissie zou te weten gekomen zijn 

wat er allemaal in verschillende fases nog nodig zou zijn aan investeringen om het totaalproject te 

realiseren. Maar als er nog een commissie over komt dan heeft hij daar zeker geen problemen mee. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, had vorig jaar gewaarschuwd dat het in stapjes gaat. Alles wat 

toerisme betreft, wordt geconcentreerd op Fort Liefkenshoek. Dus als er een commissie wordt 

gegeven over Fort Liefkenshoek zou het ook wel nuttig zijn om er een commissie toerisme van te 

maken. Dan kan men de andere initiatieven die op het gebied van toerisme worden genomen met de 

financiële bedragen eens in verhouding zien. Hij stelt al meer dan 12 jaar vast dat er een 

overconcentratie is van financiële middelen op een zeer waardevol gebied, maar dat eigenlijk ten 

koste gaat van andere mogelijkheden in de gemeente die niet benut worden. 

 

Schepen Brocken zegt dat men volop bezig is met het nieuwe beleid wat toerisme betreft.  Ze denkt 

dat er nog heel wat troeven benut kunnen worden binnen het toerisme en dat daar met volle 

dynamiek aan wordt gewerkt. 

 

Schepen Vlegels wil toevoegen dat de parking en dergelijke niets te maken heeft met Fort 

Liefkenshoek. Er komt daar een waterbus. Zoals daar werd geparkeerd kon niet langer. Het heeft ook 

te maken met de ontsluiting van het woon-werkverkeer en het toeristische verkeer over de Schelde. 
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Gezien het feit dat de watervoorziening wordt gerealiseerd via een grondwaterwinning dient hierbij 

een zuiverings- en desinfectie-installatie te worden voorzien. 

Het betreft een aanpassing van de bestaande installatie ter verhoging van het waterdebiet en in 

functie van een verhoogde buffering van water met drinkwaterkwaliteit. 

Overeenkomstig het opgemaakte lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor de uitbreiding en upgrade van de waterbehandelingsinstallatie in Fort 

Liefkenshoek. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 36 300 EUR inclusief btw en als 

gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gekozen. 

 

 

18. Het huidige parochiehuis te Haasdonk is sterk verouderd en eerder bouwvallig, brand-technisch 

afgekeurd en voldoet niet meer aan de moderne noden van de vele verenigingen die er gebruik van 

maken. Gezien de slechte bouwfysische toestand is een renovatie uitgesloten, waardoor een sloop 

zich aandient. Daarom wordt de realisatie van een nieuw ontmoetingscentrum voorzien, waarvoor in 

eerste fase een ontwerper aangesteld dient te worden. 

Alle raadsleden gaan akkoord met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een 

ontwerper voor de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum te Haasdonk. 

Door de Technische Dienst Gebouwen werd in samenwerking met de Dienst Aankopen en 

Aanbestedingen een ontwerp opgemaakt. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 168 190 EUR inclusief btw.  

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen. 

 

19. Door de groendienst werd een ontwerp opgemaakt voor het groenonderhoud in de wijk Vesten 

gedurende 2019. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, vraagt over welke straten het gaat. In het dossier werd hiervan geen 

opsomming weergegeven. 

 

Schepen Kegels zal het later meedelen. Hij weet zelf ook niet welke straten er allemaal in zitten. 

 

De voorzitter zegt dat nagekeken zal worden door de diensten welke straten het effectief zijn. Dat 
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wordt aan het raadslid meegedeeld. 

 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan 2 jaar (in 2020 en 2021) verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden 

voor het groenonderhoud gedurende 2019 in de wijk Vesten te Beveren. 

De uitgave - geraamd op 28 189,37 EUR inclusief btw/jaar – wordt goedgekeurd. 

Voor 3 jaar: 69 891,00 EUR exclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  

gekozen. 

 

20. Door de groendienst werd een ontwerp opgemaakt voor het maaien van wegbermen en graslanden in 

2019 (2 percelen). 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zou aandacht willen vragen voor het probleem van het 

zwerfvuil. Er ligt heel wat zwerfvuil op de bermen en in graslanden. Op een periode van 10 jaar is het 

aantal dieren dat bij landbouwers sterft door het maaisel dat hun velden opwaait en waar nogal wat 

glas- en metaalresten in vermalen zit, gestegen. Waar men 10 jaar geleden nog sprak over 200 dieren 

per jaar hoort hij nu getallen noemen in Vlaanderen van 1000 koeien per jaar die sterven en 6000 

koeien die ziek worden. Dat zijn er veel per dag. Hij vraagt of er de nodige aandacht aan wordt gegeven 

om voor het maaien de bermen eerst te ontdoen van het zwerfvuil. Hij begrijpt dat het zeer moeilijk is.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het zwerfvuil normaal wordt weggeruimd. In sommige gevallen 

komen er medewerkers van de diensten om blikjes, glas en al dat soort toestanden er uit te halen. 

Normaal gezien is er oog voor. In sommige gevallen, als de landbouwer totaal niet akkoord is, wordt 

het vooralsnog weggeruimd. Maar natuurlijk geen riet of dat soort toestanden. Maar als er werkelijk 

gevaarlijke zaken inzitten dan wordt dat normaal gezien zeker op voorhand afgevoerd. 

 

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. De opdracht kan 2 jaar (in 2020 en 2021) verlengd 

worden mits akkoord van beide partijen. 

Met eenparigheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden 

voor het maaien van bermen en graslanden op traditionele en natuurlijke wijze gedurende 2019. 

De uitgave, als volgt geraamd voor één jaar, wordt goedgekeurd: 
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Perceel 1: maaien van bermen & graslanden op traditionele wijze: 3 189,32 EUR inclusief btw  

Perceel 2: maaien van bermen & graslanden op natuurlijke wijze: 12 698,83 EUR inclusief btw 

Het totaal voor beide percelen bedraagt: 15 888,15 EUR inclusief btw voor één jaar. 

Voor 3 jaar: 47 664,45 EUR inclusief btw. 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gekozen als gunningswijze. 

 

21. De aankoop van een mini graafmachine met aanhangwagen is bestemd voor de Technische dienst 

wegen en zal ingezet worden voor diverse werkzaamheden, onder andere: openbreken van 

voetpaden en verhardingen, plaatsen van boordstenen, graven van sleuven, sonderingen, kleine 

nivelleer werken, … 

Door de Technische dienst wegen en de dienst Aankopen en aanbestedingen werd een ontwerp 

opgemaakt. 

Conform dit voorgelegd lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor de aankoop van een mini-graafmachine met aanhangwagen voor de 

technische dienst wegen. 

De uitgave - geraamd op 60 500,00 EUR inclusief btw – wordt goedgekeurd. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. 

 

22. In zitting van 10 december 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om de bestaande 

verouderde serverinfrastructuur te vervangen door deze in te passen in de conversie naar een model 

Private Cloud on premise in het datacenter van het nieuw AC. 

Om over een voldoende uitgebouwde vernieuwde infrastructuur te kunnen beschikken bij de opstart 

van het Private Cloud-model waartoe ook Zorgpunt Waasland zal kunnen toetreden, is het belangrijk 

bijkomende hardware nu af te roepen. Dit laat toe dezelfde apparatuur éénvormig en kort op mekaar 

te implementeren in één geheel. 

Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van de 

wet van 17 juni 2016. 

Met algemeenheid van stemmen wordt principieel beslist tot het leveren van 4 servers via een 

raamcontract. Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor het leveren 

van 4 servers via raamcontract. Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 

70 000 EUR, inclusief btw. 
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Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale gekozen conform artikel 47 van de wet op 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

23. Om het AC te voorzien van de nodige technologie zijn volgende aankopen noodzakelijk: 

 30 aggregatieswitches:                     raming: 105 000 EUR 

 5 core-switches:                                    raming:  245 000 EUR - 3 in het AC en  

            2 in de Notelaar  

 een firewall:                                            raming:    55 000 EUR 

 300 wifi accesspoints:                         raming:  105 000 EUR 

 Totaal kosten hardware:                                      510 000 EUR inclusief btw 

 Ondersteuning/beheer/onderhoud:                  75 540 EUR inclusief btw + een  

      maandelijkse kost van 2 895 euro inclusief  

      btw voor de eerste 36 maanden van het  

      onderhoudscontract en  

      2 510 euro inclusief btw voor de  

      resterende 24 maanden. 

Met deze aankoop is bij benadering heel het AC geïnstalleerd.  

Het beperkt aantal potentiële aanbieders zijn via aankoopcentrales of raamcontracten aan te duiden 

wat het opzetten van een volledige langlopende en zware procedure onnodig maakt. 

Voor deze aankoop is er een raamovereenkomst via stad Brugge - perceel 5 switching. 

Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van de 

wet van 17 juni 2016. 

Met eenparigheid van stemmen wordt principieel beslist tot het aankopen van switches, firewall, wifi 

accespoints inclusief beheer en onderhoud in functie van het nieuwe administratief centrum en 

politiekantoor. 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden voor de aankoop van switches, 

firewall, wifi accespoints, inclusief beheer en onderhoud in functie van het administratief centrum en 

politiekantoor. Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 750 000 EUR 

inclusief btw voor 60 maanden.  

Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale gekozen conform artikel 47 van de wet op 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

24. In het huidige 6-jarenplan, opgesteld in 2013, werd er in 2018 en 2019 budget voorzien voor de 
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noodzakelijke inrichting en herstructurering van het netwerk van de school. Ondertussen werden de 

van toepassing zijnde dossiers afgestemd op het masterplan ter uitbreiding en renovatie van de 

school. 

De aanvragen in dit dossier kaderen dan ook volledig in de komende verbouwingen en uitbreiding van 

de school. Dit dossier is afgestemd op het masterplan en omgekeerd. 

Door het Gemeentelijk Technisch Instituut werd een ontwerp opgemaakt voor het leveren en plaatsen 

van 2 core switches. 

Overeenkomstig het opgemaakt lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van 2 core switches voor het netwerk van het 

Gemeentelijk Technisch Instituut. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 59 756,50 EUR inclusief btw. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. 

 

25. Om mee te gaan met de modernisering van de industrie (industrie 4.0) is de huidige kantenaanlijm-

machine van het Gemeentelijk Technisch Instituur niet meer up-to-date en aan vervanging toe. Deze 

machine is door intensief gebruik niet langer bedrijfszeker. Voor bepaalde 

herstellingswerkzaamheden wordt het onmogelijk om nog aan de nodige wisselstukken te geraken. 

Conform het opgemaakte lastenboek gaan alle raadsleden akkoord met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor het leveren van een kantenaanlijmmachine voor het 

Gemeentelijk Technisch Instituut, alsook de overname van de oude machine. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 50 000 EUR 

inclusief btw. 

In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wordt de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze gekozen. 

 

26. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake vervangen oude openbare verlichtingsarmaturen 

door ledverlichting. 

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een randvraag. Hij heeft gelezen in het verslag van het college dat 

een besluit is genomen tot deelname aan Earth Hour op 30 maart en de Nacht van de Duisternis op 12 
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oktober waarbij de verlichting van de kerken en het Kasteel Cortewalle worden gedoofd. Zijn fractie is 

er al heel lang vragende partij naar, dus dit is een heel goede zaak. Misschien heeft Earth Hour weinig 

ruchtbaarheid gekregen. Hij vraagt aan het college of er nog andere acties in dit kader worden 

voorzien..  

 

Schepen Kegels zegt dat het niet de eerste keer was dat Beveren er aan meedeed. De afgelopen jaren 

is dat ook al zo geweest. Er is misschien niet veel aandacht aan besteed. Buiten het feit of er veel 

aandacht aan wordt geschonken of niet, wordt hier een enorme som goedgekeurd om lichtvervuiling 

en andere zaken tegen te gaan. Beveren is in het kader van Waasland Klimaatland volop zijn 

doelstellingen aan het bereiken. Reductie van die zaken die het college voorop gesteld had in de 

vorige legislatuur en die nu worden uitgevoerd. We willen nu een flink pakket investeren in de goede 

richting. Maar misschien kan er inderdaad meer aandacht aan besteed worden om het ook aan de 

burger over te brengen. Het is een te belangrijke investering om er zomaar aan voorbij te gaan. 

 

Raadslid De Munck gaat uiteraard het punt dat voorligt goedkeuren. Inderdaad kunnen heel wat 

gemeenten die twee actiedagen nog wat beter in het licht stellen. Het is een suggestie van zijn fractie 

om er op verder te werken. Het leeft bij de mensen dus vandaar de suggestie. 

 

Naar aanleiding van het gemeentelijk actieplan werd een ontwerp opgemaakt om de oude openbare 

verlichtingsarmaturen te vervangen door duurzame, energiezuinige ledverlichting, uitvoering voorzien 

in 2019. Fluvius diende hiervoor een offerte in. 

Het ontwerp omvat volgende werkzaamheden: 

Vervangen van armaturen op bestaande palen in wegen type "woonstraat ontsluiting"  

in volgende straten: Lindenlaan, Grote Heidestraat, Donkerstraat, Heiveldstraat, Bijlstraat, Prosper 

Van Raemdonkstraat en Onze Lieve Vrouwstraat.  

Vervangen van armaturen op bestaande palen en verlichten volgens norm zoals afgesproken in OV 

masterplan rekening houdend met de schoolomgevingen in volgende straten: Kalishoekstraat, 

IJzerstraat, Pauwstraat, Gaverlandstraat, Kallobaan, Luitenant Van Eepoelstraat.  

Vervangen verlichting in landelijke wegen en landelijke verbindingen in deelgemeente Beveren en 

Melsele in volgende straten: Schoordijk, Nerenhoek, Permanstraat, Klaasdekkerstraat, Polderstraat, 

Kromstraat, Achterhoek, Heiveldstraat, Broekstraat, Geestdam, Brandstraat, Veldhoekdam, 

Boerenstraat, Moerstraat, Verbindingstraat, Galgstraat, Piet Stautstraat, Bosstraat, Kruibeke 

Steenweg, Melselestraat, Heirbaan, Gentstraat, Patrijzenweg, Trepelandstraat, Brielstraat, 
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Bergmolenwegel, Kloetstraat, Duivestraat.  

Vervangen verlichting in landelijke wegen en landelijke verbindingen in deelgemeente Kieldrecht en 

Vrasene in volgende straten: Muggenhoek, West Zeestraat, Polderdijk, Braderik, Schoorstraat, 

Vijverstraat, Klein Laarstraat, Blauwe Staak, Steenbeekstraat, Beekstraat, Kolkstraat, Petrusstraat, 

Hertog Prosperstraat.  

Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van Fluvius voor 

het vervangen van de openbare verlichting door led-verlichting. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de kostenraming voor de som van 357 085,40 EUR inclusief btw. 

In uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 wordt aan het college opdracht gegeven om de 

werken te gunnen aan Fluvius als inhouse opdracht. 

 

27. Het college ging in zitting van 20 juni 2017 reeds principieel akkoord met het overnemen van een 

perceel grond aan de Rerum Novarumlaan in Vrasene. Het perceel betreft privaat domein van de 

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting; maar is ter plaatse al mee opgenomen als groenzone in 

het openbaar domein. 

De raad gaat algemeen akkoord om het perceel aan de Rerum Novarumlaan in Vrasene, kadastraal 

gekend 4de afdeling, sectie B deel van 526R met een oppervlakte van  

79,84 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de ontwerpakte. 

 

28. Het college verleende in zitting van 10 september 2018 een vergunning voor de realisatie van een 

verkaveling aan de Kortbroekstraat in Vrasene. Het betreft een verkaveling voor 4 loten. 

Ter realisatie van deze verkaveling en de rooilijn van de Kortbroekstraat dient de grond voor de 

rooilijn nog overgedragen te worden aan de gemeente. 

Algemeen beslist de raad het perceel 4de afdeling, sectie B deel van nummers 504E en 504F met een 

oppervlakte van 108,38 m², gelegen aan de Kortbroekstraat in Vrasene ter realisatie van de verkaveling 

en de rooilijn kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein. 

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegde ontwerpakte. 

 

29. De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 24 september 2013 akkoord met het opstarten 

van de verkoopsprocedure voor 24 bouwgronden in de verkaveling Kastanjelaan in Kieldrecht 

overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden door de 

gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 210 euro/m² te verhogen met 12,5% 
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administratieve kosten. 

Algemeen gaat de raad akkoord met de verkoop van lot 68 in de verkaveling Kastanjelaan te 

Kieldrecht, gekend 6e afdeling, sectie C nr. 19C2 met een oppervlakte van 368 m² aan de heer en 

mevrouw Vanassche – Van Damme. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

30. Het college ging in zitting van 25 februari 2019 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 

grond aan de Kallobaan in Beveren voor de realisatie van het achterliggende project 'Castorpark'. 

Algemeen wordt akkoord gegaan met de verkoop van het perceel grond aan de Kallobaan, kadastraal 

gekend 1e afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 142,65 m².  Goedkeuring wordt 

gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

31. De voorzitter geeft toelichting bij de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, stelt dat als hij het punt goed begrepen heeft het eigenlijk wil zeggen dat voor 

beslissingen over te betalen bedragen aan leveranciers, aannemingen en dergelijke meer dat voor een 

bedrag onder 144.000 euro het college in de toekomst zelf zou kunnen beslissen zonder het naar de 

gemeenteraad te brengen. Hem lijkt 144.000 euro een vrij hoog bedrag. Hij begrijpt dat het decretaal 

kan vanaf nu. Maar als hij de agenda overloopt dan ziet hij dat punten 14, 15, 21, 22, 24 bijvoorbeeld 

allemaal punten zijn met bedragen lager dan die 144.000 euro. Hij vraagt of dat wil zeggen dat al die 

punten in de toekomst niet meer op te gemeenteraad komen en dat het college daar autonoom over 

zal beslissen. Dat vindt hij dan wel problematisch. Hij moet zeggen dat een heel pak van de punten die 

in de gemeenteraad aan bod komen, waar soms discussie over is en die soms passeren zonder dat er 

een haan naar kraait, dat die in de toekomst niet op de agenda zullen staan en meteen door het 

college beslist zullen worden. Hij wil weten of hij het zo juist bekijkt. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, vermoedt dat dit uit het decreet lokaal bestuur komt en dat de cijfers niet 

door het college uit de lucht zijn gegrepen. Maar ze vindt het niet terug dus ze vraagt hoe het college 

heeft gekozen voor deze bedragen, wat de motivatie erachter is en of er speelruimte is.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, vraagt wat het huidige bedrag is dat in 2007 werd vastgesteld.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bedrag dat in 2007 is vastgesteld 25.000 euro is. Over het 
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waarom: het is een voorstel van de diensten zelf die zijn gaan kijken hoe het gebeurt in de omliggende 

gemeenten. Het cijfer van 144.000 euro is niet uit de lucht gegrepen. Dat is een gemiddelde van de 

omliggende gemeenten. Er zijn dus gemeenten die dat zelfs nog verder optrekken. Het is ook een stuk 

delegatie naar de ambtenaren toe. Het college kan ook delegeren en verantwoordelijkheden geven 

bijvoorbeeld aan de algemeen directeur, maar dus ook naar ambtenaren waarbinnen zij zelf 

beslissingen kunnen nemen. Daar probeert het college zeer voorzichtig mee om te springen. Maar het 

bedrag is dus gewoon op basis van wat in de omliggende gemeenten gebeurt om op een efficiënte 

manier de gemeente te kunnen besturen. Natuurlijk kunnen er altijd vragen worden gesteld. De raad 

krijgt de beslissingen van het college dus er kunnen altijd over een dossier vragen worden gesteld. Het 

moet altijd binnen de wettelijkheid gebeuren. Het kan dus niet zo zijn dat het college nu ineens de 

volmacht krijgt op bij wijze van spreken de wet op de openbare aanbesteding te omzeilen. Men moet 

perfect, zoals dat ook nu gebeurt, binnen het wettelijk kader blijven. Als iemand klacht zal neerleggen, 

dan zal de provincie de beslissing van de gemeente schorsen of eventueel vernietigen. Maar het 

college laat zich een beetje leiden door de andere gemeenten en het is dus op basis daarvan dat het 

bedrag momenteel is voorgesteld.  

 

Raadslid Stevenheydens, zegt dat de burgemeester vaak antwoordt op vragen met een totaal andere 

insteek. Hij denkt dat niet moet worden gekeken naar andere gemeenten omdat we nog altijd in 

Beveren leven. Er staat in dat het een actualisatie is van 12 jaar geleden. Maar zelfs op een periode van 

12 jaar een factor 6, dat is geen actualisatie. Van 25.000 euro naar 144.000 euro is een zeer forse 

vermeerdering. 

 

Raadslid Benali vindt het ook flauw om te verwijzen naar andere gemeenten. Er zullen gemeenten zijn 

die nog hogere bedragen gebruiken en ook die lagere bedragen gebruiken. Waar het vooral over gaat 

is dat men in de raad de discussie over een aantal punten niet meer gaat hebben. Het punt rond het 

maaien van de bermen en het zwerfvuil zou niet meer aan bod gekomen zijn. De discussie en de 

punten die daar juist zijn aangebracht rond de sproei-installatie voor Waasland-Beveren zouden niet 

meer aan bod gekomen zijn. Zo zijn er talrijke punten over aankopen of aanbestedingen, over 

bedragen die lager zijn dan het bedrag dat hier bepaald wordt die niet meer aan bod gaan komen in 

deze gemeenteraad. Dan kan de burgemeester zeggen dat de raad kan kijken in de collegeverslagen, 

maar iedereen weet dat dat niet hetzelfde is. Hij vindt dat dit het democratisch debat gaat 

verminderen. Het zijn vaak contextuele opmerkingen of vragen die hier worden gesteld, maar hij vindt 

dat wel belangrijk. Hij vindt het bedrag dus absoluut veel te hoog. Als er een actualisatie moet komen, 
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dan moet worden bekeken welke actualisatie dan nodig is. Dit is geen actualisatie, maar kijken waar 

het college autonoom over wil beslissen. Dat bedrag wordt voorgesteld. Hij is het er niet mee eens en 

zal op dit punt tegenstemmen.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat het volste recht is van het raadslid. Het college heeft zich 

laten leiden door andere gemeenten. Op basis daarvan is er een bedrag opgeplakt. 

 

De bevoegdheidsverdeling tussen het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn, voor wat 

betreft de vaststelling van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen in het kader van 

overheidsopdrachten, is gebaseerd op de definitie van het begrip dagelijks bestuur. 

Dit begrip dagelijks bestuur moet bij aanvang van de nieuwe legislatuur opnieuw worden vastgesteld. 

Artikel 78,9° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor 

het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan, en deze taak niet 

kan delegeren aan het vast bureau. 

Volgende items zijn bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het vast bureau: 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het exploitatiebudget, met 

uitzondering van de meerjarige contracten waarvan de kostprijs  exclusief btw over de totale 

looptijd hoger is dan 144 000 EUR 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het investeringsbudget 

waarvan de kostprijs exclusief btw maximaal 144 000 EUR bedraagt 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten in gevallen van dringende spoed die voortvloeien 

uit niet te voorziene omstandigheden 

 wijzigingen aan een overeenkomst voor werken, leveringen en diensten. Voor opdrachten waarvan 

de kostprijs exclusief btw hoger is dan 144 000 EUR is het vast bureau enkel bevoegd voor zover de 

kost van de wijziging maximaal 10% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt 

 besluiten over leningen, waaronder het aangaan van leningen voor een periode langer dan 1 jaar, 

de herschikking van leningen over een kortere, gelijke of langere periode, en het nemen van 

besluiten over beleggingen, waaronder de belegging van kapitalen voor langer dan 1 jaar 

 goedkeuring van de te betalen bedragen inzake personeelsmateries en andere door hen 

vastgestelde vergoedingen. (erkentelijkheidspremies, zitpenningen, maaltijdcheques,…) 

In het ontwerp van besluit wordt verwezen naar de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet 

overheidsopdrachten. Deze drempel bedraagt momenteel 144 000 EUR, maar zal in de toekomst 

mogelijk nog worden geïndexeerd. 
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De gemeenteraad gaat met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen (Groen, Sp.a, Open 

Vld, Beveren 2020, Vlaams Belang)akkoord met de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur voor 

de legislatuur 2019/2024. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpbesluit dagelijks bestuur. 

 

32. In zitting van 26 februari 2019 keurde onze gemeenteraad het voorstel tot statutenwijziging van 

Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed.  

De gemeente Beveren ontving een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Op hun raad van bestuur van 14 maart 2019 werd geen overeenstemming bereikt over het voorstel 

statutenwijziging. 

Om die reden werden de statuten niet aangepast. 

Op de vergadering kwamen de bestuursleden wel tot overeenkomst betreffende een nieuw voorstel 

tot statutenwijziging. 

Het belangrijkste punt waar tot overeenstemming moest worden gekomen is de wijziging in de 

deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 

Aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 

algemene vergadering al dan niet wensen te behouden. 

 Aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordiging in 

de raad van bestuur en algemene vergadering en overeenkomstig artikel 483 van het Decreet over 

het Lokaal Bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van het Sociaal 

Verhuurkantoor. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd) voor 

de raad van bestuur. 

De raad hecht algemeen goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van Sociaal 

Verhuurkantoor Waasland. 

Als gevolg van de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging wordt vrijwillig afstand gedaan 

van de vertegenwoordiging in de raad van bestuur en algemene vergadering en wordt het ontslag 

ingediend bij de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

33. De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering op 

woensdag 5 juni 2019 om 19 uur. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de verslaggeving van de bestuurder, alsook van de 
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agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019. 

Het mandaat van Dominique Tielens als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 

algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019 wordt vastgesteld. 

Tevens wordt het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019 vastgesteld. 

 

34. Drugpunt Waas is een intergemeentelijke preventiedienst met Beveren en Temse als beherende 

gemeenten en volgende aangesloten gemeenten: Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Kruibeke, Stekene en 

Sint-Gillis-Waas.  

Drugpunt Waas bezorgde de jaarrekening en het jaarverslag van 2018. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag van 

2018 van Drugpunt Waas. 

 

 Volgend punt werd bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: “Inrichten 

van een woonwagenterrein te Beveren - aanpassen 

raming en budgetwijziging – Goedkeuring”. 

 

Vooreerst beslissen alle raadsleden akkoord te gaan met de behandeling bij hoogdringendheid van 

het punt “Inrichten van een woonwagenterrein te Beveren – aanpassen raming en budgetwijziging – 

Goedkeuring”. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dit punt de vorige keer goedgekeurd te hebben maar nu komt 

een ander cijfer voor de dag. Er komt ineens 25% bij. Dan is hij niet geneigd dit goed te keuren. Hij 

vraagt een stemming.  

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 24 april 2018 de lastvoorwaarden goed voor de inrichting van 

een woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat te Beveren voor een geraamd bedrag van 823 

645,14 EUR inclusief btw. 

Na prijsvraag via de openbare procedure werden zes offertes ingediend.  

Door de ontwerper werd het verslag van nazicht opgemaakt. Hieruit blijkt dat de laagst regelmatige 

offerte 1 030 268,12 EUR inclusief btw bedraagt of 25% boven de raming. 

Gelet op het feit dat de zes inschrijvingen dicht bij elkaar liggen kan men stellen dat de opdracht te 

laag was geraamd. Daar komt nog bij dat ten opzichte van vorig jaar, toen de raming werd opgemaakt, 



54 
 

de eenheidsprijzen nog eens zijn gestegen ten gevolge van een stijgende conjunctuur. 

Voor dit dossier wordt door het Agentschap Wonen-Vlaanderen een subsidie verleend van 498 459,50 

EUR inclusief 21% btw en 7% algemene kosten. 

 Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Sp.a, Beveren 2020, Open Vld) tegen 3 neen-stemmen 

(Vlaams Belang) wordt akkoord gegaan om de geraamd uitgave voor de inrichting van een 

woonwagenterrein te Beveren aan te passen naar 1 030 268,12 EUR inclusief btw. 

 

 Ten verzoeke van Open Vld werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze 

gemeenteraadszitting: “maatregelen tegen leegstand in Winkeldorp Beveren”. 

 

Raadslid Kasper Dierckx geeft hierbij toelichting. 

Raadslid Dierickx, Open Vld, was met de collega’s al een tijdje bezig met het agendapunt. De laatste 

paar weken bleek tot zijn geruststelling dat meer mensen bezig waren met dit thema. In het kader van 

de nieuwe winkelwedstrijd werden de oude cijfers van de leegstand in het winkeldorp terug boven 

gehaald. Het is eigen aan cijfers dat ze worden geïnterpreteerd op verschillende manieren. Men kan 

met cijfers alles bewijzen. De ene ziet 8% leegstand als een goede prestatie want het Vlaams 

gemiddelde is 10%. Anderen vergelijken het met wat er 10 jaar geleden aan leegstand was, dat was 

6%. Het is een stuk gestegen. Het kan dus op twee manieren geïnterpreteerd worden. Zaak blijft wel 

dat twee schuldigen aanwijzen voor deze leegstand, enerzijds geografisch het Waasland 

Shoppingcenter dat al 15 jaar bestaat en een oud zeer is, anderzijds is het een stuk de online verkoop 

die meer en meer stijgt. De politiek heeft wel haar rol te spelen in die online verkoop om het speelveld 

gelijk te houden. De schepen heeft er ook over geschreven in zijn blogpost in het kader van de laatste 

verkiezingen. Hij schreef ook dat het speelveld gelijk moet blijven. Dat is op Vlaams niveau zo en ook 

op gemeentelijk niveau zo. De laatste weken is hij langsgegaan bij een aantal handelaars in het 

winkeldorp om te vragen wat de pijnpunten zijn en wat volgens hen de gemeente kan verwezenlijken 

om het tij te doen keren. Hij heeft daar samen met zijn collega’s van de fractie een rapportje over 

geschreven. Dat zal hij na deze raad doorsturen aan de collega’s van de gemeenteraad. Maar hij wil al 

wat punten naar voren brengen bij dit agendapunt. De bedoeling is zeker en vast niet om kritiek te 

geven. Hij denkt dat iedereen samen moet durven nadenken hoe dat het tij gekeerd kan worden voor 

het effectief te laat is en er een leeg winkeldorp is. Hij hoopt ook dat het een warme oproep voor het 

college kan zijn voor het beleidsplan dat er aan zit te komen om een aantal van deze inventieve 

punten mee te nemen om de handelaars in Beveren te kunnen houden en nieuwe aan te kunnen 

trekken. Hij heeft vijf punten geselecteerd. Als eerste blijven de handelaren pleiten voor betere 
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verlichting in de Vrasenestraat. Er zijn nu effectief wel veel donkere kantjes en hoekjes die de 

veiligheid en gezelligheid niet echt in de kaart spelen. Er werd hem verteld dat bij de heraanleg van het 

IJzerhand ook daar de verlichting wordt aangepakt en ook een stuk in de Vrasenestraat. Er werd 

gevraagd of het niet mogelijk was de renovatie van de verlichting te gebruiken om ook in de 

Vrasenestraat meer verlichting te brengen. Ten tweede zouden een aantal handelaars ook genegen 

zijn om een soort commissie op te richten, zowel een wandelcommissie als een commissie al zittend, 

om enerzijds te kijken hoe het winkeldorp werkt, welke investeringen worden gedaan en welke ideeën 

er zijn om de leegstand aan te pakken, en wat wil men in de toekomst nog veranderen. Anderzijds ook 

een stukje om de handelaars te leren kennen als gemeenteraadslid om een duidelijk kanaal te zijn 

voor hen zodat zij ook makkelijk kunnen komen met een bekommernis. Nu is er vaak nog 

drempelvrees. Praten face to face zal dat een stuk wegnemen. Ten derde missen handelaars groen in 

de Vrasenestraat. Hij is geen tuinarchitect of groenaanlegger, maar er kan onderzocht worden hoe er 

nog meer groen geïntegreerd kan worden in de Vrasenestraat, wat haalbaar en wat betaalbaar is. Het 

vierde punt is ook een oud zeer. Bij gebrek aan gratis parkeren voor langer dan een half uur in de 

directe omgeving van de Vrasenestraat, is het voor velen aantrekkelijker om te winkelen in 

baanwinkels. Daarom kan misschien gekeken worden of een stuk van het atletiekterrein aan de 

Colruyt kan ingepland worden als een parking. Hij hoorde schepen Van Roeyen vertellen op de 

commissie dat hij voorstander is van een soort groene parking waar in eerste instantie plaats is voor 

parkeerplaatsen, maar wat uiteindelijk uitgefaseerd wordt naarmate de mindset van de mensen 

vraagt dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Hij vindt dat iets waar zeker over kan nagedacht 

worden om daar extra parkeerplaatsen te voorzien om toch te kunnen beantwoorden aan de vraag 

van de handelaars daar die nu wel klagen over een tekort aan vooral gratis parkeerplaatsen. Tenslotte 

zou hij geen liberaal zijn als hij niet over belastingen zou praten. Die druk is er en het systeem van 

belastingen kan eenvoudiger en eenduidiger. Sommige specifieke belastingen kunnen afgeschaft 

worden en er kunnen premies bedacht worden om mensen in het winkeldorp te houden en nieuwe 

handelaars aan te trekken. Hij vraagt zich af of dit wordt herbekeken in het beleidsplan. Hij vraagt of er 

ideeën zijn hoe dit fiscaal aan te pakken naar de handelaars toe.  

 

Schepen Kegels zegt dat het beleidsplan eigenlijk een visieplan is. Het is op 29 mei vorig jaar 

goedgekeurd, ook door de fractie van het raadslid. Hij kan het inkijken en lezen. Daar staan alle 

maatregelen ook in. Dat is van kracht dus dat moet niet in de gemeenteraad terugkomen. De visie was 

dat samen met alle partners, met alle koopkernen, met Aangenaam Winkelen en met UNIZO, alle 

partners in Beveren aan een plan werd gewerkt dat naar het college en de gemeenteraad kwam. De 
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raad voor lokale economie kan daar voorstellen uit formuleren naar het college toe. Het college kan 

daar al dan niet op ingaan. 

Hij wil beginnen met de verlichting in de Vrasenestraat. Het was destijds bij de heraanleg van de 

Vrasenestraat de vraag van de handelaren zelf om geen felle verlichting te hanteren omdat de vitrines 

van de winkels de straat moesten verlichten en op die manier een dynamiek in de straat brengen. Dus 

er was destijds gekozen voor indirecte verlichting. Ondertussen zijn de geesten gerijpt of is er 

misschien iets anders gebeurd. Er is inderdaad een probleem met de indirecte verlichting die ook 

redelijk snel vuil wordt. De armaturen hangen nog omdat ze redelijk duur waren en nog niet versleten 

zijn, maar op de indirecte verlichting valt stof en andere dingen waardoor die heel snel dichtslibben en 

de indirecte verlichting nog minder licht geeft. Maar, twee maanden geleden ongeveer, is er een 

samenkomst geweest met de mensen van de Vrasenestraat en met Aangenaam Winkelen Beveren. 

Ondertussen is dat door de diensten ook al verwerkt en zal er worden gekeken naar oplossingen op 

korte termijn. Hij begrijpt dat het raadslid gesprekken heeft gevoerd met de mensen van de 

Vrasenestraat en het is dan raar dat niet is meegedeeld dat er al oplossingen liggen.  

Dan de mogelijkheid tot een wandelcommissie. Het is altijd een mogelijkheid om een 

wandelcommissie in te leggen om de handelaars te leren kennen, maar hij denkt dat de kritiek die 

men van de handelaars krijgt is dat de gemeenteraadsleden sowieso te weinig kopen in Beveren. Maar 

iedereen gaat wel eens door de Vrasenestraat, door de Warande of door de winkelstraten. Hij denkt 

dat iedereen wel voeling heeft met die winkels en iedereen wel voeling heeft met hoe het er voor staat. 

Het zou vreemd zijn hier vandaag te zeggen dat we er geen voeling mee hebben en te zeggen dat we 

niet weten wat er leeft binnen de winkelkern. Iedereen weet hoe moeilijk ze het hebben, zeker de 

afgelopen jaren. Het is niet zo dat omdat de leegstandscijfers onder het Vlaams gemiddelde zitten dat 

dit zaligmakend is. Hij heeft in zijn eigen blog opgeroepen tot een goede balans tussen twee zaken, het 

online shoppen en het fysieke gebeuren. In Beveren is het aanbod op dit moment ook gestoord. Er is 

sowieso een probleem dat men niet zomaar oplost. Men zal met hetzelfde verder moeten en er moet 

worden geprobeerd om in de huidige context verder te werken aan oplossingen, mede door dat plan, 

maar ook mede door met de partners te blijven spreken en te zien waar de gemeente de komende 

jaren kan helpen om boven water te blijven. 

Voorgesteld wordt om meer groen te integreren in de Vrasenestraat en op de Grote  Markt. Hij denkt 

dat op de Markt de wensen van het raadslid wel eens snel kunnen uitkomen, omdat men daar met 

plantvakken bezig is. Bij de heraanleg van de Grote Markt is een bepaald soort steen gebruikt rondom 

de Markt die blijkbaar schaars was en waar men geen overschot van heeft. Nu werd bekeken of er 

bepaalde plantvakken gemaakt kunnen worden rondom de Grote Markt om die stenen ook te kunnen 
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uitsparen en op die manier die te kunnen gebruiken. Ook om meer groen te integreren in het openbaar 

domein, niet in bloembakken maar effectief in het openbaar domein zelf. Ook dat ligt klaar om naar 

het college te komen binnen enkele weken. Dat wordt voorbereid door zowel de groendienst als de 

technische dienst en hij heeft dat nog niet kunnen bekijken. Het is een terechte vraag, want er is 

weinig groen buiten de bomen op de parking. Langs de andere kant moeten er keuzes worden 

gemaakt. De een wil bomen en de ander wil geen bomen. De een wil bomen snoeien en de andere niet. 

Bomen in centra: een hele boeiende discussie om te voeren. Bomen brengen alleszins veel te weeg bij 

de mens, maar niet altijd het beste. Dan een vraag over een openbare parking bij het atletiekplein. 

Collega Van Roeyen heeft er op de commissie ook gezegd wat er eventueel in de toekomst mogelijk is. 

Hij wil wel verduidelijken dat als de straten van het centrum samen worden genomen het nu over 

duizend gratis parkeerplaatsen gaat. Dat is enorm in een gemeente waarin bijna 50.000 mensen 

wonen en kleinstedelijk gebied is. Dus dat er duizend gratis parkeerplaatsen zijn op wandelafstand 

van de Grote Markt is ongezien in Vlaanderen. Die worden gratis aangeboden met de systemen die er 

al zijn, dus daar is zeker en vast geen probleem. Ook tijdens de werken aan het administratief centrum 

is beloofd door het college en de meerderheid dat die parkings behouden gingen blijven. Die zijn ook 

behouden gebleven en hebben ten allen tijde ten dienste gestaan van het centrum. Dat is door de 

middenstand in dank afgenomen. In het begin was men bezorgd dat de parkings daar onder druk 

kwamen te staan. Hij denkt niet dat er op dit moment een parkeerprobleem is. Uiteindelijk is het 200 

meter lopen en dat is niet onoverkomelijk. Dus om nu een centrumparking aan te gaan leggen terwijl 

men al aan 1000 parkings zit, dat is wat hem betreft niet prioritair op dit moment.  

Tot slot over de premies. Hij heeft begrepen dat Open VLD ook een probleem heeft met de 

handelaarsbijdrage die betaald moet worden aan Aangenaam Winkelen Beveren. Hij vraagt aan het 

raadslid of dat klopt. 

 

Raadslid Dierickx geeft aan dat dat absoluut niet het geval is. Het gaat bijvoorbeeld over belasting op 

openbaar domein en belasting standplaats. Het zijn heel vaak heel aparte en verschillende 

belastingen waar het eenduidiger en eenvoudiger kan voor de handelaren. Daar ligt de kritiek. De 

bijdragen van de handelaren aan winkeldorp hebben een waarde. Dat stelt hij niet in vraag, 

 

Schepen Kegels heeft dit bekeken bij de VVSG wat allemaal aan taxen aangerekend kan worden voor 

belasting openbaar domein en dergelijke. Belasting voor het openbaar domein heft Beveren wel, maar 

zeer flexibel. Als er in een drukke periode een stoel wordt bijgezet zal er morgen niet worden 

opgetreden door handhaving. Dus dat mag flexibel genoemd worden. Dat weten zij ook. In de 



58 
 

Vrasenestraat is het qua veiligheid soms ook wel kantje boordje omdat er wagens door rijden, onder 

andere van de veiligheidsdiensten. Voor de rest hebben zij vanuit de gemeente zelf weinig of geen 

taxen die aangerekend worden buiten de handelaarsbijdrage waar natuurlijk wel iets tegenover staat 

zoals alle acties die in het centrum worden geplaatst, de centrummanager die er bij hoort en die ze 

altijd kunnen raadplegen en zo verder. Hij denkt dat het raadslid het beleidsplan van Aangenaam 

Winkelen Beveren wel kent en wat er tegenover die bijdrage staat. In zes jaar heeft de schepen ook 

nog nooit kritiek gehad op deze bijdrage. Ze weten wat er tegenover staat. Dat bedrag is bij wijze van 

spreken een peulschil op jaarbasis als hij ziet wat er tegenover staat. Voor de rest denkt hij dat 

Beveren een zeer taxvriendelijke gemeente is naar middenstanders toe. 

 

Raadslid Dierickx wil een paar zaken kort beantwoorden. Over de verlichting moet de schepen hem 

vergeven. Hij is 25 jaar en zit nu vier maanden in de gemeenteraad. Dat hij daar niet van op de hoogte 

is, tot daar nog aan toe. Het is niet de bedoeling op mensen te schieten en te zeggen dat men allemaal 

bij de lokale handelaren moeten gaan kopen, maar hij voelt wel de drempelvrees bij burgers en 

gemeenteraadsleden die niet de stap durven zetten naar een lokale handelaar. Zo’n commissie is wel 

een manier om meer een gezicht te kunnen plakken op de handelaars. Hij is positief over wat de 

schepen zegt over het groen op de Grote Markt. Over het online shoppen, dat zo gemakkelijk is, zegt 

hij dat het fijn zou zijn om het speelveld gelijk te houden en het ook makkelijker te maken om bij 

lokale handelaren te gaan kopen. Hij begrijpt dat er veel parking is in Beveren, maar als de vraag er al 

heel lang is en die blijft maar komen, dan blijkt ze toch relevant. Hij beseft dat het in de gemeenteraad 

moeilijk gaat worden voor andere partijen om zich te vinden in meer parkeerplaatsen, omdat het ook 

faciliterend werkt. Maar tegelijkertijd, als de handelaars blijven aanvoeren dat er nood aan is, dan 

hoopt hij dat het ooit eens bekeken kan worden. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, is in het verleden ook al tussengekomen over 

parkeerplaatsen. Hij heeft een vraag voor de schepen. Hij spreekt over meer dan 1 000 

parkeerplaatsen in Beveren. De gemeente heeft een folder over het aantal parkeerplaatsen. Daar 

worden er 660 gratis op vermeld en nog eens 90 in de blauwe zone. Dat zijn er dan 750. Hij vraagt of 

een actualisatie van de folder nodig is of dat hij hier iets mist. Hij gaat altijd af op de informatie die de 

gemeente zelf verstrekt. Het lijkt hem niet helemaal correct. Daar zitten er ook 462 inbegrepen aan het 

domein van Ter Vesten en bibliotheek. Hij vraagt hoe het daar in de toekomst uit gaat zien als er een 

actualisatie is van de cijfers. Hij denkt dat het dan ook nuttig is om de cijfers op de website van de 

gemeente aan te passen.  
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Schepen Kegels wil niet in het vaarwater van een collega komen die het parkeerbeleid veel beter uit 

kan leggen. Het is alleen zo dat bekeken is op de vraag van collega Dierckx dat als alle centrumstraten 

worden meegeteld en als de stationsbuurt wordt meegeteld, dat men dan zeker aan 1000 

parkeerplaatsen komt die gratis zijn, ofwel blauwe zone ofwel centrumparkings, maar die worden een 

stuk gratis aangeboden. Als echt de parkings worden geteld die beschikbaar zijn, dan zal het kloppen 

wat er op de website staat.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze 

gemeenteraadszitting: “correcte weergave van gemeenteraadsverslag februari 2019”. 

 

Raadslid Stijn De Munck geeft hierbij toelichting. 

Raadslid De Munck, Groen, heeft een punt naar aanleiding van het verslag van de gemeenteraad van 

februari 2019. Er dient zich een voorval voor. Bij de stemming van de verkoop van een stuk grond aan 

een familielid bleef de burgemeester zitten. Dit werd enkele punten verder aangekaart door zijn fractie 

temeer omdat tijdens dat besproken punt iemand van de oppositie wel de raad heeft verlaten om 

gelijklopende redenen. Van deze hele tussenkomst, de vragen en de antwoorden van zijn fractie, is 

niks terug te vinden in het verslag van februari 2019. Hij vraagt wat de reden is dat het niet verlaten 

van de gemeenteraad door de burgemeester niet werd genotuleerd in het verslag. De tweede vraag is 

waarom de volledige tussenkomst met de verschillende vragen van de fractie Groen niet genotuleerd 

zijn.  

 

De voorzitter antwoordt op de eerste vraag. Ze vindt het raar dat het raadslid de opmerking nu maakt 

omdat het verslag van februari goedgekeurd werd in de gemeenteraad van maart. Er zijn toen geen 

opmerkingen gemaakt op het verslag, ook al vindt raadslid De Munck nu dat het verslag niet correct 

was. Als het raadslid het verslag letterlijk leest staat daar niet in ‘verlaat de zaal’. Als ze dan het 

decreet er op naleest en de eerste alinea leest van artikel 27 dan staat daar dat het voor een 

gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over 

aangelegenheden waar hij persoonlijk bij betrokken is in de eerste graad. Het wordt verder uitgelegd. 

Dus er is een nuanceverschil in het decreet. De zitting verlaten wil niet zeggen de zaal verlaten, maar 

hij mag niet deelnemen aan de discussie en aan de stemming. Dat is hier ook niet gebeurd. Er is over 
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het punt geen discussie geweest, er zijn geen vragen geweest. Dat kan nagelezen worden in het 

verslag. Dus er is niks verkeerd gebeurd. Dus de zaal verlaten hoeft niet volgens het decreet en dat 

staat ook zo niet in het verslag genotuleerd. De gemeenteraad is trouwens openbaar, op dat moment 

is de burgemeester een burger en kan hij als burger aanwezig zijn tijdens de raad.  

 

De algemeen directeur beaamt wat de voorzitter gezegd heeft. Het is verder zo dat de tussenkomst 

van raadslid Hulstaert twee agendapunten later plaatsvond. Zij kwam tussen en begon haar 

tussenkomst als volgt, de algemeen directeur heeft de geluidsopname gehoord ondertussen: ‘Ik heb 

een meer onnozel, vormelijk puntje.’ Wat verder in haar tussenkomst: ‘iedereen moet de regels 

respecteren maar ik begrijp dat het vijgen na Pasen zijn.’ De algemeen directeur vermoedt dat 

Notubiz, de firma die het eerste ontwerp opmaakt van het zittingsverslag van de gemeenteraad, dat 

op basis daarvan geliquideerd hebben. Dus het stond niet in het ontwerpverslag, dat kan 

gecontroleerd worden.  Door het feit dat de algemeen directeur het ontwerpverslag naleest en nog 

corrigeert, heeft hij totaal geen erg gehad in de tussenkomst van mevrouw Hulstaert en om deze mee 

op te nemen in het zittingsverslag. Het stond niet in het ontwerp dat hij voor zich kreeg. Meer moet 

daar niet achter worden gezocht. Hij heeft ondertussen wel aan Notubiz laten weten dat zij geen 

selectie mogen maken, dat is dat nu eenmaal de bevoegdheid van de algemeen directeur en niet die 

van Notubiz. Maar het was zo. De raad moet er niets meer achter zoeken, zeker geen manipulatie van 

het verslag. Dat was helemaal niet de bedoeling. Moest hij het geweten hebben, dan had de 

tussenkomst van mevrouw Hulstaert, al vond ze zelf dat het een ietwat onnozele tussenkomst was, 

zeker in het zittingsverslag gestaan. Hij wil benadrukken dat het zittingsverslag als zodanig geen 

woordelijk verslag is van de zitting. Het is zelfs totaal niet meer verplicht trouwens. Strikt gezien moet 

alleen de essentie worden weergegeven. Het verslag is niet woordelijk, maar het scheelt niet veel. In 

het decreet lokaal bestuur is het zelfs niet meer verplicht een zittingsverslag op te maken. Een simpel 

audioverslag volstaat dat dan uiteraard wel ter beschikking moet worden gesteld aan iedereen. Met 

andere woorden, het gewicht dat daar aan gegeven is, wil hij wel in zijn context plaatsen. Voor de rest 

gaat hij er niets meer over zeggen. Hij wil uit persoonlijke naam enkel nog zeggen dat hij betreurt dat 

wordt geïnsinueerd dat hij het verslag manipuleert, terwijl een eenvoudige telefoontje van het 

raadslid -om te weten hoe het juist in elkaar zit- had kunnen volstaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil nog zeggen tegen de heer De Munck dat het zeer triestig is om een 

verslag goed te keuren, er op dat moment geen opmerking over te hebben, om dan een maand nadien 

aan stemmingmakerij te doen. Als dat de toekomst is, dat er punten die twee gemeenteraden ervoor 
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in het verslag zijn goedgekeurd, dat men daar telkenmale een punt van gaat maken …  dit is gewoon 

een beetje op de man spelen. 

 

Raadslid De Munck zegt dat de burgemeester goed bezig is als hij vindt dat er op de man gespeeld 

wordt. De reden dat zijn fractie er een agendapunt van heeft gemaakt is heel eenvoudig. Het is een 

wakkere burger die hem er op gewezen dat iets gezegd is geweest dat later niet in het verslag stond. 

Hij heeft er twee eenvoudige vragen rond gemaakt en als de burgemeester zich daar persoonlijk door 

aangesproken voelt, dan is dat zijn probleem op dit moment eigenlijk niet. De naam van de 

burgemeester kan perfect ingevuld worden voor een schepen of misschien zelfs een 

gemeenteraadslid. Het gaat over de essentie. Als er iemand volgens een bepaalde code de raad niet 

kan bijwonen omdat het agendapunt verbonden is aan familiale omstandigheden, dan is dat zo en 

wordt de code gevolgd. Vandaar heel eenvoudig en naar de directeur toe de reden waarom dat niet 

rechtstreeks aan hem gesteld is. Hij vindt het toch wel belangrijk in de transparantie van het verslag. 

De directeur heeft zelf informatie gegeven die hij daarvoor niet kende. Het is iemand anders die beslist 

heeft om de tussenkomst er niet in op te nemen. Dat was hem totaal onbekend en dat is misschien wel 

het allerbelangrijkste van het agendapunt. Hij wil er nog aan toevoegen dat het misschien wel de taak 

is van ieder gemeenteraadslid om alle verslagen te lezen, ook van de gemeenteraad die de leden zelf 

hebben bijgewoond. Als hij alle tussenkomsten van alle collega’s moet nalezen of het gezegd is 

geweest of niet gezegd is geweest ... hij gaat ervan uit dat het verslag correct en juist is. Daarom is het 

ook goedgekeurd. Het is enkel en alleen iemand die aanwezig was vanuit het publiek die gezegd heeft 

‘dit valt op’. Hij heeft nu een antwoord. Het probleem is van de baan. Voor de rest moet de 

burgemeester daar niet te veel achter zoeken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het punt snel is gegaan. Dan had de voorzitter van de 

gemeenteraad de vergadering even moeten stilleggen. Er was geen discussie en ze was aan het 

volgende punt bezig. Dan moet ze dus vijf minuten de gemeenteraad stil leggen. Bij het punt van 

mevrouw Annick van de Vyver was wel discussie. Over dit punt was geen discussie.  

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zit 24 jaar in de gemeenteraad, maar hij heeft vanavond weer 

iets bijgeleerd. Dat is zeer goed. Dus als er discussie is over een punt gaat iemand naar buiten. Maar hij 

had begrepen dat onmiddellijk voor de discussie aanvangt gevraagd wordt of iemand buiten wil gaan. 

Hij vraagt of het dan toch zo is dat iemand pas echt naar buiten gaat als er iemand een vraag stelt. Hij 

heeft in het verleden nogal vaak gehoord ‘die raadslid of die schepen verlaat de zaal’, terwijl er geen 
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enkele discussie was bij het punt.  

 

De algemeen directeur stelt dat het bewuste artikel 27 van het decreet lokaal bestuur zegt dat de 

persoon niet buiten moet gaan. Op het moment dat het vorige punt toen gestemd was, moest je wel 

heel snel zijn om recht te staan. Het gaat, zoals de voorzitter al gezegd heeft, over de beraadslaging en 

de stemming. Er is geen beraadslaging geweest en de stemming was uiteraard een stemming met 

algemene stemmen. Nog een aanvulling om alle misverstanden over objectiviteit te vermijden, het 

was gewoon een toewijzing op basis van het gemeentelijk reglement. Objectief vastgesteld en waar 

het college op zich niets mee te maken heeft.  

 

Hetgeen wat burgemeester Van de Vijver stoort is dat er een bepaalde stemmingmakerij is. Het 

raadslid probeert te zeggen dat er wel iets misgelopen zal zijn en dat is niet juist. De burgemeester zal 

zijn zoon of zijn schoonzoon toch wel een beetje bevoordeeld hebben. Dat is hetgeen wat door de heer 

De Munck beoogd wordt.  

 

Raadslid De Munck zegt dat dat zeer duidelijk niet is gesteld, noch door de fractie en noch door hem. 

Het zijn woorden die de burgemeester er bij dit discussiepunt zelf aan toevoegt. Wat hij wel duidelijk 

heeft willen stellen is dat een voorzitter van een gemeenteraad de verantwoordelijkheid moet nemen 

om toe te kijken of alle spelregels gevolgd worden. De verantwoordelijkheid moet niet worden 

afgeschoven naar een gemeenteraadslid. Zo simpel is het.  

 

De voorzitter zegt dat ze geen deel uitmaakt van het college. Als ze heel strikt artikel 27 toepast kan 

het betrokkene gemeenteraadslid bij het punt blijven zitten, maar moet deze gewoon zwijgen. Het is 

verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming. Dus hij mag geen vragen stellen, niet 

antwoorden, maar wel blijven zitten. Daarom is haar voorstel om het in het verslag in het vervolg 

anders te formuleren, niet te zeggen ‘de zitting verlaat’ maar effectief de formulering over te nemen 

‘neemt niet deel aan de bespreking of de stemming’. Dat volgt letterlijk artikel 27 uit het decreet. De 

voorzitter sluit de discussie. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 
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 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de gemeenteraadszitting van 30 april 2019 en nodigt iedereen uit 

voor de volgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur. 

 

 
Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur                                         de voorzitter, 

 
 

 
Jan Noppe          Veerle Vincke 


